
3

Milé deti!

Po dvoch spoluprežitých rokoch a po radostných prázdninách sa opäť 
stretávame.
Na konci jednotlivých častí učebníce budete bohatší o ďalšie nové 
poznatky. Dúfame, že kašírovanie Vám prinesie toľko radostí, koľko 
drevorezba, alebo zhotovovanie makiet. 
Boli by sme radi, keby ste sa aktívne zapájali do rodinných prác, k čomu 
Vám dáme veľa dobrých podnetov.
Dúfame, že naučené a v praxi používané poznatky pomôžu zabrániť 
mnohým nehodám v doprave.

Týmto čínskym porekadlom Vám prajeme dobrú prácu.

Čo počujem, to zabudnem, čo vidím, to si zapamätám, čo robím, to 
sa naučím.

Autori

Na čo si musíš dávať pozor!

1.  Najprv si prečítaj poučenia a zoznam potrebných vecí a pomôcok.
Potom si  prichystaj všetko, čo budeš potrebovať.

2. Používaj šablónky v prílohe, ktoré budeš musieť vystrihnúť.
3. Pri strihaní vždy používaj podložku.
4. Pred začatím práce prikry lavicu novinovým papierom.
5.   Vždy použi len toľko lepidla, koľko je potrebné na zlepenie 

materiálov.
6. Keď si skončil prácu, zavri farby a lepidlo a umy štetec.
7.  Skôr ako zhotovené výrobky vyskúšaš, nechaj uschnúť lepidlo a 

farbu.
8. Po ukončení práce urob poriadok okolo seba, potom si umy ruky.
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PLASTICKÁ  HMOTA

Zhotovovanie náhrdelníka kašírovaním

1. S akými plastickými hmotami sme sa doteraz oboznámili?
 Aké spoločné vlastnosti si objavil pri ich spracovaní?
2. Aj kašírovanie je plastickou hmotou. Oboznámme sa s postupom 

zhotovenia.
• Vymiešajme nahladko 1 liter vody s 20 dkg múky. Potom roztrhá-

me 2-3 strany novín na 1 centimetrové kúsky a vmiešame do 
pripravenej hmoty. Necháme stáť 2-3 hodiny. Keď sa už papier 
celkom rozmočil, vytlačíme z neho zbytok vody. Takto pripravená 
hmota je ľubovoľne formovateľná.

• Z tejto hmoty zaoblením, valcovaním vytvárame rôzne tvary 
korálikov, potom ich navliekame na ihly na mäso, ktoré sme 
predtým natreli detským olejom. Sušenie trvá niekoľko dní.

• Prácu dokončíme zdobením. Brúsnym papierom povrch zbrúsime 
nahladko a zafarbíme.

• Posledným krokom je navliekanie „korálikov“. Zhotovené „koráliky“ 
môžete navliecť na damil alebo na tenké gumičky.

3. Po prečítaní povedz vlastnými slovami aký je postup pri  kašírovaní.
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3. Urobte koráliky.
 Na základe obrázkov pozorujte pracovný postup.
 Materiál a nástroje: 20 dkg múky, 1 l vody, 2-3 kusy novín, misa, 

vareška, ihla na mäso, detský olej, zemiaky, štetec, brúsny papier, 
temperové farby.

 Pracovný postup: múka

MÚKA
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DREVO A POKLADY PRÍRODY

Prírodné látky

1. Aké prírodné látky môžeš pozorovať pri brehoch  vôd?

2. Skúmaj vlastnosti (pálky), trstiny, šachoriny a rohoží.
 Aké vlastnosti sú charakteristické pre všetky tri rastliny?

3. Oboznámme sa podrobnejšie s rohožou.
 Rohož režú v auguste, aspoň dva týždne ju sušia na slnku. Skladujú 

zviazané do snopov. Pred spracovaním zvlhčia teplou vodou, potom 
ju zabalia do mokrej handry. Potom sa už dá z toho tkať, šúľať a 
priasť. Ľudia, ktorí žili pri brehoch vôd, zhotovovali z nej rôzne 
úžitkové predmety (šúľali lano, plietli košíky a tkali podložky). Aj deti 
veľmi rady z nej pripravovali rôzne hračky.

koníček zo spracovanej pálky 
širokolistej

bábiky z pálky širokolistej
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Zhotovovanie žabej stoličky

 Názov tejto hračky vznikol tak, že deti urobili  z pálky stoličku, vpichli 
ju do bahna a čakali, kedy si na ňu „vysadne” žaba. 

 Potrebný materiál: 10-15 kusov narezaných spracovaných stebiel 
pálok. 

 Potrebné nástroje: nožnice

 Pracovný postup:

 
 Hračky, ktoré si urobil,vyskúšaj na brehu vody.
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Zhotovovanie loďky z trstiny

1. Aké vodné rastliny poznáš?
 Skúmaj vlastnosti trstiny.

2. Urob loďku z trstiny.
 Čo si myslíš, prečo je vhodná trstina na prípravu loďky.

a) Obidva konce loďky zviaž prírodným materiálom. Päsťou udieraj 
trstinu, kým nezmäkne. Vnútro loďky roztiahni a upevni drievkami.

b) Aj k tejto loďke potrebuješ ten istý materiál.
 Vyrež malý kúsok zo stredu trstiny. Vnútro vyškrab.

3. Zhotovené loďky polož na vodu.
 Čo si zistil(a)?
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Zhotovovanie figúrok z vŕby

1. Aké vlastnosti vŕby doteraz poznáme?
 Čo sme už pripravili zo smutnej vŕby?

2. Priprav figúrky z vŕby.
 Vŕbový prút sa dobre orezáva, preto deti z neho robia hračky.

 Potrebný materiál: rovný vŕbový prút hrubý ako malíček.

 Potrebné nástroje: rezbársky nôž.

 Pracovný postup: 
 • Naplánovanie figúrky
 • Vystrúhanie figúrky podľa plánu

 
Dávaj pozor! Tupý nôž 
môže byť nebezpečnejší 
než ostrý.

 Figúrky, ktoré sú vystrúhané pomocou noža sa nazývajú štiepané 
figúrky.

3. Zhotov aj ty podobné.
 Potrebný materiál: vŕbový prút.
 (K príprave štiepaných hračiek sú najlepšie nízke vŕbové kríky, ich 

mladé výhonky nazývame prúty.)
 

 Potrebné nástroje: ostrý vreckový nôž.
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 Pracovný postup: 
• Odrež vŕbový prút hrubý ako malíček, dlhý ako piaď.
• Zarež jeden koniec tak hlboko, ako si predstavuješ krk a nohy.
• Rozštiep druhý koniec na takú hĺbku ako si predstavuješ nohy a  

chvost.
• Rozlom pomaly rozštiepené časti a vytvor jednotlivé časti tela 

zvierat.
• Na konci krku môžeš rozštiepiť i uši, medzi nimi hlava nech je 

sklonená.

 
4. Urob podobný návrh na štiepené zvieratká.
 Dávaj pozor na charakteristické časti tela zvierat. (Napríklad žirafa 

má dlhý krk a dlhé nohy, preto aj štiepenie bude dlhé.)
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Opracovanie dreva

1. Skúmajme rôzne druhy dreva napr. farba, pružnosť, strúhanie 
(orech, smrek, čerešňa, topoľ, lipa).

 Ktoré sa dajú ľahko strúhať? Tieto sa nazývajú mäkké drevá.
 Najčastejšie mäkké drevá sú: lipa, smrek, topoľ.

 Ktoré sa strúhajú ťažko? Tie sa nazývajú tvrdé drevá. 
    Najčastejšie tvrdé drevá sú: orech, hruška, javor, dub, agát, buk, 

čerešňa.

2. Oboznámme sa s drevorezbou ako 
s remeslom.

 Drevorezba je pradávne remeslo, veď
 pre človeka bolo drevo najviac dostup-

ný a formovateľný materiál. V dnešnej 
dobe sa opäť rozširuje toto remeslo. 
Drevorezbári spracúvajú najmä tvrdé 
drevá. (Čo si myslíš, prečo?)

 Ich najdôležitejšími nástrojmi sú:
rezbársky nôž a rôzne dláta.
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3. My v tomto roku budeme strúhať mäkké drevá. (vŕba, smrek).
 Čo si myslíš, prečo?

4. Pozoruj nástroje na obrázku. Pri spracovaní dreva používame 
najčastejšie tieto.

rezbársky nôž  rašpľa

 Pozoruj správne používanie nástrojov. (Porozprávajme sa o tom.)

5. Čo vidíš na obrázku?  
Na čo to  používame? Ako to zhotovili? (Rozprávajte o tom.)

 Vyhľadaj, čo znamenajú výrazy: runové písmo, runová rezba.
 Pomôže Ti výkladový slovník.

trojhranný pilník
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6. Spôsoby opracovania dreva.
•  runová rezba

 Najprv zarežeme prostrednú 
čiaru runy, potom sprava i 
zľava v tvare V. (Dávaj pozor 
na ruky pri vyrezávaní klinu).

•  strúhanie

 Véčko nakreslíme z oboch 
strán a zvyšok ostrúhame. 
(Ostrúhaj bočné strany laty, 
nie ostrie.)

•  brúsenie

 Opracované časti poskla-
daným brúsnym papierom 
zbrúsime  nahladko.
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Zhotovovanie tyče ku kvetom

1. Načo sa používajú kvetinové tyče?

2. Vysvetli pracovný postup podľa obrázkov.
 Potrebný materiál: smreková latka.
 Skúmaj vlastnosti smrekovej latky. Čo si zistil(a)?

 Potrebné nástroje: brúsny papier, rašpľa, rezbársky nôž.

 Pracovný postup:

brúsenie bočných strán predkreslenie

vrúbkovanie brúsenie vrúbkovania

strúhanie, vystrúhanie tvaru V brúsenie tvaru V

 Vrúbkovanie rob rezbárskym nožom.

 Postup vrúbkovania: 
•  Naplánujeme vzorku a potom nakreslíme na latku.
•  Latku pripevníme k podložke a nožom vyryjeme vzorku.
•  Vrúbkovanie vybrúsime nahladko.

 Pracuj presne a bezchybne.
 Dávaj pozor na bezpečné používanie nástrojov.
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PRIADZA A TEXTIL

Pradenie

1.  Z čoho sa získava priadza? (Spomeň si na učivo 2. ročníka)         

ovca domáca       ľan         konope        bavlna            hodváb 
       (vlákno z vlny)   (vlákno      (vlákno vyrastá  (hodvábny
    sa získava               zo semena zámotok
    zo stonky)                v tobolke) na kukle
         priadky
         morušovej)
2. Pozoruj, ako pripravovali kedysi dávno priadzu.

 Postup pradenia:

 Kúdeľ priviazali na ko-
lovrátok. Ľavou rukou 
z hrste troška vytiahli 
dopredu navlhčeným 
palcom, ukazovákom 
a prostredníkom. Pri 
ťahaní priadli tkanivo 
na vreteno, čo držali 
v pravej ruke.
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3. Priprav priadzu na základe obrázkov.

šúľanie rozťahovanie

šúľanie 

4. Urob z priadze brmbolce.
 Potrebný materiál: hrubá, mäkká priadza, šablónka (papierové kolieska).
 Potrebné nástroje: nožnice

 Pracovný postup:
•  Umiestni na seba dve kolieska z kartónu (z výkresu).
•  Vystrihni stredový otvor asi do jednej tretiny kolieska. Obtáčaj 

priadzu dookola okolo oboch koliesok, tesne vedľa seba (kým nie 
je vnútorný otvor vyplnený).

•  Nožnicami rozstrihni priadzu po vonkajšom obvode koliesok.
•  Opatrne odsuň od seba dve kartónové kolieska.
•  Jednou priadzou pevne zviaž zväzok v strede. (Túto priadzu môžeš 

použiť na upevnenie brmbolca).
•  Odstráň kolieska z výkresu a brmbolec uprav rukou, prípadne 

nožničkami. Takto sme dostali guľatý brmbolec.
  
     Na čo môžeš použiť zhotovený brmbolec?
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Tkanie

1. Ako sa vyrába z ľanu vlákno? (Rozpamätaj sa na rozprávku o krtkovi).
 Tkanie z rastlinných tkanív (z ľanu, z konope) je známa činnosť zo 

starodávnych čias. Na krosnách sa z nití tkajú látky.

2. Zoznámme sa s technikou tkania. Budeš potrebovať prúžky papiera.

 Pracovný postup: 
•  Farebný pásik papiera prevliekaj cez každý druhý biely pásik.
•  Druhý rad prevliekaj opačne, zospodu.
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3. Zhotovme osnovu.
 Potrebný materiál: 90X90 lisovanej dosky.

 Potrebné nástroje: ceruzka, pravítko, nožnice.

 Pracovný postup:

•  meranie,
•  označenie,
•  strihanie.

 Dávaj pozor pri stri-
haní kartónu,

 lebo sa ťažšie strihá 
ako papier.

 Keď sa už nožnice 
zarezali, potom pot-
rebuješ menej sily.

4. Precvičuj si tkanie.
 Potrebný materiál: navliekacia niť, stredne hrubé nite.
 Potrebné nástroje: rámček (osnova) na tkanie, veľká ihla, nožnice.

 Pracovný postup: 

•  Navliekni niť na rámček podľa 
obrázku. (Dávaj pozor, aby začia-
točná a posledná niť boli pevné.)

•  Krížové nite navliekaj podľa 
naučeného spôsobu.

•  Medzi zvislými niťami prevliekaj 
nite.Tak je tkanivo hustejšie.

•  Keď si dokončil tkanie, zober látku z 
rámčeka tak, že zapracuješ konce 
nití, aby sa ti práca nerozpadla.


