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Pokyny pro uživatele metodické příručky
1. Jak se orientovat v metodické příručce?
Metodická příručka má formu tzv. pořadače, který zaručuje rychlou a snadnou orientaci.

Základní kapitoly
Publikace je rozdělena do 4 základních kapitol
❀❀ A Dřevo, kovy a plasty
❀❀ B Člověk, technika a elektřina
❀❀ C Člověk a svět práce
❀❀ D Rodina a domácnost

Podkapitoly
Každá kapitola je kvůli přehlednosti členěna na podkapitoly. Podkapitoly přibližně korespondují s okruhy
uvedenými v RVP pro základní vzdělávání i v ŠVP pro nižší střední vzdělávání,ve kterých jsou zařazena
jednotlivá témata.
Například
❀❀ B1 Člověk a technika
❀❀ B2 Elektrická energie a elektrické obvody
❀❀ B3 Stroje a zařízení v domácnosti
❀❀ B4 Elektrické spotřebiče v domácnosti
❀❀ B5 Technická elektronika
❀❀ B6 Bytové instalace
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Šperky z PET lahví
Petr Simbartl, Eva Korálová

2. Struktura témat v metodické příručce
Každé téma je zpracováno jako projekt, obsahuje
metodickou a praktickou část. Každé téma je členěno na jednotlivé části, které jsou víceméně
stejné pro všechna témata metodiky.
Přehledná tabulka s informacemi o:
❀❀ doporučeném ročníku,
❀❀ časovém rámci,
❀❀ tematickém celku,
❀❀ cílech a rozvoji kompetencí,
❀❀ mezipředmětových vztazích.

Doporučený ročník

Doprovodné materiály seznam dalších vhodných zdrojů, odkazy na další pomůcky
a materiály, případně jejich popis, použité materiály a odkazy – citované odkazy, zdroje informací
použitých v textu, přílohy.
Učební text pro žáka je součástí praktické části
metodické příručky určené pro žáka, komplexně
postihuje danou problematiku, v některých tématech na něj přímo navazují pracovní listy.

Úžitkové a dárkové prědměty

Cíle a rozvoj kompetencí
2

A

❀

Cílem je seznámit žáky s deformačními vlastnostmi plastických hmot (PET)

A1

Dřevo, KovYa As PLASTY
UžiTKové A DárKové
PřeDměTY
možnostmi využití tohoto odpadového
materiálu
jako dekorace.

❀ Žák bude schopen za pomoci jednoduchého tváření plastu teplem vytvořit šperk.
❀ Žák bude seznámen s působením tepla na různé druhy plastových materiálů.

Teoretický úvod

Mezipředmětové vztahy

Plastové materiály nás stále více obklopují a objevují se ve všech odvětvích.
❀ Chemie
a společnost
a syntetická
vláknaplynu,
– vlastnosti,
použití,
lik- Než
Všechny
tyto plasty seplasty
skládají
z ropy, zemního
uhlí, vody
a vzduchu.
vidace
se vše vyrobí, musí to projít chemickou cestou. Základem plastů – které známe
jako jednotlivé druhy, pocházejí z polymerů. Jsou tvořeny především z uhlíku,
vodíku a kyslíku. V praxi se setkáváme označením, které vychází z chemických
názvů. Označení nalezneme často na obalu výrobků. Námi tvořené šperky vznikají z výrobků označených často PET tedy „Polyethylentereftalát“. Svými vlastnostmi je velmi podobný polyetylenu (PE). Svíčky mají v hořícím plamenu teploty
cca od 800 do 1 200 °C, jsou tedy dostačující pro zpracování (tváření) plastu a je
tak nutné dodržovat vzdálenost při ohýbání. Polyethylentereftalát měkne již při
teplotách nad 85 °C. Pro potravinářské využití nachází svojí pozici díky odolnosti proti organickým rozpouštědlům, alkoholům a olejům.1

Metodická část pro učitele
Cíle tématu
❀ Učební text pro žáka – Výroba a vlastnosti plastu (PET): seznámení s materiálem, výrobou lahví, tváření plastu teplem.
❀ Pracovní list 1 – Náušnice s náhrdelníkem: zlepšování jemné motoriky, tváření plastu, tvorba šperků.
❀ Pracovní list 2 – Náramek: zlepšování jemné motoriky, tváření plastu, tvorba šperků.

Alternativa s pomůckami, bez pomůcek
motivaCe Je vhodné představit aktuální výrobky z PET. Pokud je k dispozici
možnost spuštění videa, využijte nějakého krátkého filmu (cca 5 minut) o výrobě
PET lahví. Před výrobou šperků začněte částí teorie – jednoduchým tvářením
plastů (PET).
Vhodné jsou také pokusy s výrobky z plastu (PET, PE, PP, PS, PE-LD atd.) tedy
plastová láhve na nápoje, kelímky na pití, kelímky na kávu, kelímky od jogurtů,
plastové nádobí. Více v pokynech pro vyučujícího. Samotnou výrobu uveďte
ukázkami fotek i jiných výrobků či vlastním výrobkem.
struktura vyučovaCí hodiny
Doporučuje se vyzkoušet si práci s plastovými odřezky (Teorie – Výroba a vlastnosti plastu (PET)) a jejich deformací teplem. Dále lze plnit pracovní listy (tvorbu
výrobků) dle vlastního uvážení. Náročnost je podobná, avšak je zvyšována velikostí a rozsahem výrobku, princip výroby je obdobný.

1 NUTSCH, Wolfgang.
Příručka pro truhláře.
2. přeprac. vyd. Praha:

❀
❀
❀

Učební text pro žáka – Výroba a vlastnosti plastu (PET) (1 × 45 minut)
Pracovní list 1 – Náušnice s náhrdelníkem (5 × 45 minut)
Pracovní list 2 – Náramek (4 × 45 minut)

Europa-Sobotáles, 2006.
ISBN 80-867-0614-1.
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Praktické aktivity v obou alternativách se mohou
prolínat – to znamená, že jednu aktivitu můžeme
v metodické příručce plánovat pro obě alternativy.

11 × 45 min.

Tematický celek

Teoretický úvod je krátký odborný odstavec
o problematice, obsahuje teoretické poznatky,
novinky v dané oblasti, případně relevantní
výsledky výzkumu.
Metodická část pro učitele představuje komplexní návod pro učitele, jak dané téma vyučovat a jak pracovat s pracovními listy, aktivitami
a experimenty; je vytvořená převážně ve dvou
alternativách:
❀❀ alternativa s pomůckami – je určena pro lépe
vybavené školy, které mají odborné učebny, elektronické stavebnice, laboratorní přístroje (mikroskopy, sklo), vybavené dílny (svěráky, nářadí),
❀❀ alternativa bez pomůcek – je určena pro hůře
vybavené školy, bez dílen a laboratoří. Žáci
minimálně využívají internet a mobilní technologie, pracují hlavně s běžným a odpadovým
materiálem.

7. – 9.

Časový rámec

a

Drevo, kovy a plasty

a1

Úžitkové a Darčekové preDmety

Výroba a vlastnosti plastu (PET)
Pri výrobe šperkov budete pracovať s plastovými fľašami, ktoré sú vyrobené
z materiálu, ktorý sa nazýva polyethylentereftalát. Tento materiál má teda označenie „PET“. Na fľašiach ho môžete nájsť s týmto označením, alebo tiež aj s číslom 1. Tieto materiály patria do kategórie termoplastov. To znamená, že pri
zahriatí mäknú a pri ochladení tuhnú. Toto využijete pri tvorbe šperkov. Zahriatím nad sviečkou zmäknú a pri vyššej teplote dôjde k deformácii. Sviečky dosahujú v horiacom plameni teplotu cca 800 až 1 200 °C, sú teda dostačujúce na
spracovanie plastu a je tak nutné dodržiavať vzdialenosť pri ohýbaní a deformácii. Polyethylentereftalát mäkne už pri teplotách nad 85 °C. Nebudeme teda
vkladať plast priamo do plameňa, pretože by došlo k taveniu a úplnému poškodeniu. Rôzne vystrihnuté plasty postačí nad sviečkou nahrievať.
Pri výrobe fliaš sa používa granulát, ktorý je na obrázku. Ten sa zahrieva na teplotu 315 °C a pomocou vstrekovacieho stroja je vpustený do formy. Je vytvorený základný tvar. Nasleduje znovu zahriatie a dôjde k vyfúknutiu do cieľovej
podoby fľaše. Niektoré fľaše sa musia taktiež testovať, aby odolali tlakom, ktoré
sa nachádzajú napríklad v sýtených nápojoch.
Recyklácia týchto materiálov nie je zložitá. Je vhodné tak tieto materiály triediť
do určených kontejnerov, ktoré už majú uvedené označenie. Niektoré krajiny
(Nemecko) majú na tieto fľaše zálohový systém.

Experiment
PomôCky PET fľaša, sviečka, zapaľovač, kliešte alebo pinzeta, nožnice
Vystrihnete si cca 1 cm široké prúžky z PET fľaše a budete pozorovať ich deformáciu.
1. Po rozhorení sviečky nad ňu natiahnite prúžok, pozorujte, v ktorej vzdialenosti sa začína prúžok deformovať. Týmto zistíte, kde sa nachádza správna
teplota na prácu s plastom a jeho ohýbanie. Plastová fľaša v tejto chvíli
mäkne.
2. Zatlačte zo strany na prúžok, vytvorí sa ohyb. Čiastočne sa plast skrúti aj
zo strán. Po ohnutí okamžite odstráňte z pôsobenia tepla. Udržujte tvar
a nechajte schladiť vzduchom.
3. Vezmite iný prúžok, ľahko nahrejte (zmäknutie) a prúžkom začnite ľahko

Klíč k používání metodické příručky
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D 5.1

jak vybrat nemovitost
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Aktivita 4 – Vlastní bydlení nebo pronájem? – Financování
Při výběru bydlení se můžeme rozhodovat, kde si ho pořídíme, ale také jestli si
ho koupíme či pronajmeme. Závisí to na několika okolnostech.

Aktivita A

Podívejte se na následující seznam a rozhodněte, za kterých podmínek bude
vhodnější nemovitost kupovat a kdy zase pronajmout. Do řádky vepište
K – koupě, P – pronájem.
1 Stále zaměstnání

9 Rodina

2 Dostatečný příjem pro splátky

10 Mladý člověk

3 Investice (koupě k pronajímání)

11 Rádi si vše upravujete

4 Flexibilita

12 Bydlení ve městě v sídlišti (byt)

5 Bydlení ve velkém městě v centru (byt)

13 Bydlení na vesnici (dům)

6 Mám partnera/partnerku

14 Nemám nic našetřeno

7 První zaměstnání, zatím půl roku
zaměstnán

15 Časté pracovní cesty

6 Mám partnera/partnerku

16 Nemám partnera/partnerku

➎
PraCovnÍ liSt

Pracovní listy, praktické aktivity, experimenty,
postupy… praktická cvičení ke každé alternativě (s pomůckami i bez pomůcek) s aktivitami
v podobě experimentů, postupů, testů, šablon pro
žáky ideálně ve formě pracovních listů.

Aktivita B

Údaje v hlavičce tématu

Protože už přibližně víte, jakou nemovitost si chcete vybrat, můžete promyslet
financování. Nejsnazší to mají ti, co mají všechny finance k dispozici, protože
rychle našetřili, něco zdědili či měli štěstí v loterii. Mnozí ale budou muset přistoupit k financování prostřednictvím hypotečního úvěru.

❀❀ označení a název základní kapitoly
❀❀ označení a název podkapitoly
❀❀ zařazení tématu v obsahu a název tématu

Co je tedy výhodnější – být v pronájmu nebo financování prostřednictvím hypotečního úvěru. Dle životní situace se to zjistilo v aktivitě A. Dle financí to zjistíme nyní.
❀ Vyberte si lokalitu pro nové bydlení a typ a velikost bydlení, například ve
tvém městě.
❀ Zjistěte cenu nemovitosti určené k prodeji.
❀ Zjistěte cenu za pronájem nemovitosti.
Vytvořte hrubý odhad
❀ Použijte některý kalkulátor pro výčet hypoteční úvěru. Hledejte „hypoteční
kalkulátor“.
❀ Výši splátky vložte takovou, jak vysoká je cena pronájmu bez poplatků (fond
oprav, energie atd.)
❀ Jak dlouho to budete splácet?
❀ Co pro nás zjištění, kolik let budeme splácet, znamená?

označení a název základní kapitoly
označení a název podkapitoly
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d

rodina a domácnost

d5

rodinná příprava

Teoretický úvod
Téma Jak vybrat nemovitoSt může navazovat na součásti spojené s finanční
gramotností. Mnoho žáků bude za několik let hledat nemovitost, třeba i jen
k pronájmu jako studentské bydlení. Tento materiál je stručně vtáhne do aktuálního řešení bydlení. Realitní trh je velice flexibilní a reaguje na každé změny,
jak státního charakteru, tak lokálních proměn. Vše se pak projevuje na ceně
nemovitosti, která se jistě změní, než začnou žáci nemovitost vybírat. Mohou
zařazení tématu v obsahu a název tématu
si však uvědomit vhodnost nějakého spoření.
Studijní materiály neberou ohledy na legislativní rámec nákupu nemovitosti.
Některé
části jsou
obecnějšího charakteru, protože se zde prolíná několik čásAko vybrAť
nehnuteľnosť
jak vybrat nemovitost
tí a to jak nákupu/pronájmu tak bytů/domů. Každá část je něčím specifická
a v některých případech nešlo uvést vše.

D 5.1 D 5.1

Štruktúra vyučovaCej hodIny
struktura vyučovací hodIny
Štruktúra vyučovacej hodiny – Projektová výučba. Čas strávený pri práci s praProjektová výuka. Čas strávený s pracovními listy záleží na způsobu vypracocovnými listami závisí od spôsobu vypracovania (PC/papier). Zoradenie pravání (PC/Papír). Řazení pracovních listů odpovídá jejich plnění. Části s inzeráty
tématu
Materiál
je určen především
pro poslední
ročníky
covnýchcíle
listov
zodpovedá
ich vypĺňaniu.
Časti s inzerátmi
môžete
využiťzákladní
skôr. školy.
můžeme využít dříve.
Téma by
zařadit do části finanční gramotnosti a cílem je seznámit žáky
❀ Pracovný
listse
1 mělo
– 45 min.
❀ Pracovní list 1 – 45 min.
s možnostmi
nemovitosti. Chceme je nasměrovat získání znalostí základ❀ Pracovný
list 2 – koupě
25 min.
❀ Pracovní list 2 – 25 min.
ního charakteru,
kde a proč bydlet. Vysvětlit některé pojmy související s nemo❀ Pracovný
list 3 – 45 min.
❀ Pracovní list 3 – 45 min.
vitostmi,
nabídku, aby měli přehled o cenových relacích. Celé je
❀ Pracovný
list ukázat
4 – 65 aktuální
min.
❀ Pracovní list 4 – 65 min.
to
zakončeno
samozřejmě
financováním a vybavením nemovitosti s možností
❀ Pracovný list 5 – 90 min.
❀ Pracovní list 5 – 90 min.
návrhu,
to90
bude
❀ Pracovný
listjak
6–
min.vypadat.
❀ Pracovní list 6 – 90 min.

Metodická část pro učitele
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3. Obsah metodické příručky
Při hledání informací i jednotlivých témat v metodice vám pomůže obsah.
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A Dřevo, kovy a plasty
A 1 Užitkové a dárkové předměty
A 1.1 Dá se LED svíčka také sfouknout?
A 1.2 Šperky z PET lahví
A 2 Člověk a výroba v praxi
A 2.1 Lepidla – látky, které spojují
A 2.2 Model výroby papíru
A 3 Jednoduché stroje a mechanismy
A 3.1 Co má lidská ruka společného s kleštěmi?
A 3.2 Hydraulika a pneumatika
A 4 Technické materiály a pracovní postupy jejich zpracování
A 4.1 Stavba plachetnice
A 4.2 Polymery
A 5 Grafická komunikace v technice
A 5.1 Od jednoduché skici k technickému nákresu
A 5.2 3D modelování a orientace v 3D prostoru
A 6 Technická tvorba
A 6.1 Navrhování a objevování elektrických obvodů
A 6.2 Stavíme roubenku
A 7 Strojní opracování materiálů
A 7.1 Vrtání, soustružení a frézování
A 7.2 Počítačem řízené stroje, cesta od nápadu k výrobku
A 8 Tvořivá činnost
A 8.1 Kreativní tvoření s dráty a korálky
A 8.2 Vytvoř si svou vlastní deskovou hru

B Člověk, technika a elektřina
B 1 Člověk a technika
B 1.1 Obnovitelné zdroje energie
B 1.2 Systémy navigace a orientace v přírodě a ve městě
B 2 Elektrická energie a elektrické obvody
B 2.1 Jednoduché motory (homopolární motory)
B 2.2 Elektrické obvody v domácnosti
B 3 Stroje a zařízení v domácnosti
B 3.1 Solární a raketová pec
B 3.2 Elektronické zabezpečení domu
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B 4 Elektrické spotřebiče v domácnosti
B 4.1 Chladnička
B 4.2 Elektrická plotna, indukční varná deska a mikrovlnná trouba
B 5 Technická elektronika
B 5.1 Smartphony jako spotřebiče se zabudovanými snímači
B 5.2 Snímání zvuku a akustické experimenty s počítačem
B 6 Bytové instalace
B 6.1 Tepelná izolace
B 6.2 Topení a klimatizace s ohledem na úspory energie

C Člověk a svět práce
C 1 Výběr povolání a pracovní trh
C 1.1 Studovat nebo pracovat? Co dělat po základní škole?
C 1.2 Změna postavení technických povolání na pracovním trhu
C 1.3 Rozvíjej svůj technický talent – mimoškolní vzdělávaní v EU
C 2 Práce, povolání a zaměstnání
C 2.1 Jak začít podnikat? Jak založit a vést firmu?
C 2.2 Jak psát životopis a připravit se na pracovní pohovor

D Rodina a domácnost
D 1 Plánování a vedení domácnosti
D 1.1 Dluhové pasti
D 1.2 Náklady na dopravu a domácí rozpočet
D 1.3 Měření spotřeby elektrické energie pomocí počítače
D 2 Domácí práce a údržba domácnosti
D 2.1 Barvení a čistění textilu
D 3 Příprava jídel a výživa
D 3.1 Principy výroby a zpracování potravin v domácnosti
D 3.2 Balení není jen na dekoraci
D 3.3 Hi-tech vaření aneb fyzika pro rychlejší, levnější a chutnější přípravu pokrmů
D 4 Ruční práce
D 4.1 Pleteme bez jehlic
D 4.2 Šití ruční a strojové
D 4.3 Tvorba vlastních hlavolamu a her ze dřeva
D 5 Rodinná příprava
D 5.1 Jak vybrat nemovitost
D 6 Pěstitelské práce a chovatelství
D 6.1 Domácí pěstování zeleniny a bylinek
D 6.2 Domácnost v přírodě

Klíč k používání metodické příručky

4. Piktogramy v metodické příručce
V metodické příručce najdete tyto piktogramy:

otázka pro učitele i žáka

zajímavé informace, rozšiřující učivo jak pro žáka, tak pro učitele

zajímavý postřeh nebo nápad, řešení úkolu nebo pomůcka

důležitá informace k zapamatování

pokyn na vyřešení nebo vypracování úkolu

instruktážní video k praktickým aktivitám, experimentům

prostor na poznámky
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