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Vøková kategorie: Starší školní vøk

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

60 minut

2x30 minut

klubovna, terén

kdykoliv

15–20

6. tįída/12 let

POVOLÁNÍ, ZAPOMENUTÁ ĮEMESLA
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: komunikativní, k|įešení problémŃ, k|uêení, sociální a|personální,

obêanská.
Konkrétní cíl:|||

Poznat rŃzná povolání a|įemesla, uvødomit si dŃležitost rozhodování o|svém budoucím profesním zamøįení. Formou zpracování rodokmenu se seznámit s|historií rodiny, zmapovat vývoj profesí v|rodinø.
Motivace:||| Byli jste nøkdy na|staroêeském jarmarku nebo na|hradních slavnostech? Bývají tam k|vidøní kováįi,
dráteníci, perníkáįi, hrnêíįi a|další įemeslníci. Myslíte si, že se tato įemesla dnes ještø provozují? A|bavilo by nøkoho
z|vás takhle pracovat? Proê?
Potįeby:||| Papíry a|psací potįeby, kartiêky pro hru Hádej, co si myslím.
K|tomuto metodickému listu není k|dispozici žádný pracovní list.
Provedení:||| V|první êásti si s|døtmi povídáme o|povolání, įemeslech. Co dølají nebo dølali jejich rodiêe a|prarodiêe,
jestli je jejich práce nároêná a| v| êem, jaké nástroje k| práci používají. Možná se nøkdo z| nich vønuje ruêní tvorbø,
nøjakému įemeslu – aĹ je to napį. zpracování mléka na|sýry, peêení a|zdobení perníkŃ, výroba keramiky êi šperkŃ nebo
truhlaįina.
Dølají tato įemesla pro výdølek, nebo jen jako hobby? Dá se v|dnešní dobø takovou prací uživit?
Pokud máme v|oddíle pįevážnø starší døti (8. tįída), mŃžeme si povídat o|tom, êím by chtøly být ony. Budou podávat
pįihlášku na|stįední školu nebo na|uêilištø? Mají už pįedstavu, co by v|životø chtøly dølat?
Úvodní êást mŃžeme dále rozvinout v|následujících aktivitách:
Muzeum įemesel
Zkuste navštívit nøjaké muzeum v| okolí. I| když nebude zamøįené pįímo na| įemesla, jistø v| nøm uvidíte nástroje
a|pomŃcky, které dįíve lidem sloužily pro zpracování obilí, mléka, pįíze, k|opracování dįeva êi železa. Zkuste hádat,
jak se používaly – prŃvodce v|muzeu vám jistø ledacos vysvøtlí.
Na|základø návštøvy muzea si pak mŃžete v|oddíle nøkterá įemesla vyzkoušet – peêení a|zdobení perníkŃ, drátkování,
výrobu šperkŃ z| korálkŃ (nebo jinou technikou), vyįezávání dįeva, vyšívání – nebo prostø jen zkuste nøkterou
z|rukodølných technik. MŃžete k|tomu využít námøty z|metodických listŃ v|oblasti Umøní. Døti budou mít radost
z|tvoįivé práce a|vyzkouší si, že vyrobit nøco vlastníma rukama není jen tak.
Rodokmen povolání
Zadejte døtem, aĹ si zkusí sestavit svŃj rodokmen. Nemusí hledat data narození a|úmrtí svých pįedkŃ, staêí alespoĢ
jména. Ke|každému aĹ zkusí zjistit, jakému įemeslu êi zamøstnání se vønoval (vønuje). Schválnø, kdo se dostane nejdál
do|minulosti? A|jaká zajímavá įemesla êi povolání objevíte?
Hádej, co si myslím
Jeden z| hráêŃ si myslí nøjaké įemeslo, povolání. Ostatní se k| nømu snaží dopátrat pomocí otázek, na| které hráê
odpovídá pouze ano–ne. Kdo uhodne, vymýšlí další įemeslo. Pokud nechceme nechat įemesla na|fantazii hráêŃ, mŃže
je vedoucí pįedem napsat na|kartiêky, hráêi postupnø losují.

Obmøna: Hráê si myslí įemeslo, povolání. Musí ho pantomimicky pįedvést tak, aby ho ostatní poznali.

Výsledky vaší rukodølné êinnosti mŃžete využít v| soutøži Pionýrský Sedmikvítek, uspoįádat výstavku pro rodiêe
a|kamarády, nebo je prodávat v|rámci vaší charitativní êinnosti.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Pįekonání, Pomoc, PamøĹ.
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Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||
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Aktivita umožĢuje zaêlenøní døtí do kolektivu a nevytváįí bariéry
pro døti se speciˬckými vzdølávacími potįebami. Vedoucí musí dbát
na individuální pįístup k tømto døtem a respektovat obecná doporuêení v úvodní êásti metodiky. Pozor na osobní
postoje. Nutná je vyváženost, nepįeceĢovat význam vzdølání, ale vyjádįit i uznání manuálním êinnostem. DŃslednø
se ohradit proti zesmøšĢování ménø prestižních povolání.
Moje poznámky:|||
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