
Výstup EDUgrant – SOŠ Hranice
Příprava pedagoga:
Cíle vyučovací hodiny: Žák rozvíjí svou kreativitu. Žák dokáže analyzovat a vyřešit problém. Žák 
zvyšuje své sebevědomí, tím že dokáže navrhnout a vyrobit svůj vlastní výrobek.

Výukový  záměr: Hlavním  záměrem  je  žáky  naučit  spolupracovat  spolu  při  výrobě  vlastních
odznaků.  Pomáhat  si  navzájem  se  skládáním  a  secvakáváním  jednotlivých  komponentů.
Zároveň si procvičí jemnou motoriku a přesnost.

Metody výuky: Názorně – demonstrační, praktické

Organizační forma: Skupinová

Celkový čas: 90 min.

Harmonogram: 30 minut – tvorba návrhů odznaků

10 minut – tisk návrhů

15 minut – střih a vyřezávání návrhů

20 minut – kompletace a výroba odznaků

15 minut – vyhodnocení a ukázka hotových výrobků

Organizace výuky: Žáci byli rozděleni do skupin po 2-3 žácích. Každá skupina dostala zadání viz. níže a
sadu pracovních pomůcek pro svou práci.

Pracovní pomůcky: Čisté papíry, papíry s předtištěnými kolečky, psací potřeby – fixy, pastelky, tužky
apod., nůžky, fólie, spodní díl placky se spinem, vrchní díl placky, vyřezávač a plackovač.

 Zadání výukové jednotky:



Zhodnocení výukové jednotky:

Motivací byl dřívější rozhovor o Ukrajině a situaci, která zde nastala. Každá skupina dostala
zadání a jednu sadu pomůcek mimo jiné i s papíry s několika kolečky o velikosti placky. Do
vyznačených  koleček  vytvořili  žáci  různé  návrhy  svých  odznaků.  V kreativitě  se  meze
nekladly a žáky kreslení bavilo. Mohli si do kolečka nakreslit své vlastní nápady a vymýšleli
vlastní tvary a znaky. Jak byli se svými návrhy hotovi, přešli k vyřezávači. Nejprve si své
návrhy „nahrubo“ obstřihli a následně pokud možno, co nejpřesněji  vyřezávačem vyřezali.
Zde bylo potřeba spolupracovat mezi sebou ve skupině při přidržování a přesném vyřezávání. 
Jakmile žáci měli vyřezány kolečka, tak přešli k plackovači.  Zde u stroje dle obrázkového
návodu postupu výroby placky poskládali jednotlivé díly odznaku do plackovače a samotnou
placku vyrobili.
Pedagog pomáhal žákům jen v nejnutnějších případech, se kterými by si žáci neporadili  –
např. technický problém, špatný kus placky apod.
V posledních 15 minutách každý žák ukázal a odprezentoval svůj nejpovedenější odznak.
Žáky práce velmi bavila a už na konci této aktivity sršely další nápady a návrhy, co by příště
chtěli ještě vylepšit popř. udělat jinak.

Několik obrázků z této výukové jednotky






