Aplikácia projektového vyučovania s využitím
multimediálnej didaktickej
prezentácie na hodinách technickej výchovy.

Technická výchova, 5. roč. ZŠ
Tematický celok:
Technické materiály, suroviny, výroba, energia
Rozsah vyučovania:
4 vyučovacie hodiny
– základné učivo
4 až 6 vyučovacích hodín – alternatívne učivo

Technická výchova, 5. roč. ZŠ
Špecifické ciele tematického celku:
Technické materiály, suroviny, výroba, energia (Vzdelávací štandard..., s. 8 a 9)
CIELE PRE OBLASŤ KOGNITÍVNU:
2.6 Poznať a rozlíšiť základné druhy technických materiálov - drevo, kovy, plasty.
2.6.1 Opíš vlastnými slovami ťažbu a spracovanie dreva na jednotlivé druhy reziva.(Z)
2.6.2 Porovnaj štruktúru a vlastnosti mäkkých a tvrdých drevín. (Z)
2.7 Vedieť vysvetliť pojmy: surovina, materiál, polovýrobok a výrobok.
2.7.1 Uveď, ako nazývame vyťaženú anorganickú látku alebo látku rastlinného ci živočíšneho pôvodu. Uved príklady. (Z)
2.7.2 Uveď, ako nazývame surovinu, ktorá je spracovaná do technicky použiteľného stavu. (Z)
2.7.3 Vymenuj niektoré polovýrobky z dreva a z kovu. (Z)
2.10 Poznať základné náradie na ručné opracovanie dreva, kovu a plastov.
2.10.1 Vymenuj základné náradie na opracovanie dreva, plastov, kovov a porovnaj jednotlivé odlišnosti. (Z, A)
2.4.1 Vymenuj základné náradie slúžiace na obrysovanie dreva, plastov a kovov.(Z)
2.11.1 Vymenuj základné druhy ručných píl (chvostovka, dierovka, čapovka, rámová píla, oblúková píla, lupienková píla) a ich využitie. (Z, A)
2.11.2 Porovnaj pracovné operácie: rašpľovanie, pilovanie a brúsenie.(A)
2.11.3 Porovnaj povrchovú úpravu dreva a kovov. (A)
2.11.4 Vysvetli účel a podstatu morenia. (A)
2.11.5 Porovnaj povrchovú úpravu kovov a plastov. (A)
2.11.6 Vysvetli význam číselného údaja na brúsnom papieri (plátne). (A)
2.11.7 Charakterizuj a opíš niektoré dokončovacie práce pri úprave povrchu dreva (napr.: tmelenie, morenie, voskovanie, lakovanie a farbenie). (A)
2.13.4 Vymenuj niektoré organické a anorganické lepidlá. (A)
2.13.2 Porovnaj plátovanie, čapovanie, spájanie na pokos, spájanie na pero, polodrážku, perodrážku a spájanie kolíkom. (A)
2.13.3 Vysvetli princíp lepenia a porovnaj rozoberateľné a nerozoberateľné spojenie dreva. (A)
CIELE PRE OBLASŤ PSYCHOMOTORICKÚ:
2.4 Vedieť správne preniesť tvar a rozmery predmetu z výkresu na opracúvaný materiál, správne voliť meradlá a pomôcky na obrysovanie.
2.4.2 Obrysuj tvar výrobku na materiál podľa pripravenej šablóny.(Z)
2.4.3 Z jednoduchého výkresu prenes tvar výrobku na materiál obrysovaním. (Z)
2.11 Vedieť rezať drevo, kov a plast ručnou pílkou a urobiť základnú povrchovú úpravu týchto materiálov brúsením a morením (podľa materiálnych možností školy aj
natieraním transparentných látok).
2. 12 Prakticky si precvičiť a osvojiť jednotlivé elementárne zručnosti pri opracovaní dreva, kovov a plastov (pilovanie, vŕtanie dreva, ohýbanie plastov a plechu,
strihanie, sekanie drôtu a plechu).
2.12.1 Na vhodne navrhnutom výrobku precvič jednotlivé činnosti. (Z, A)
2.13 Vedieť spájať drevo, plasty a kov podľa druhu materiálu (klincom, skrutkou, čapovaním, lepením, spájkovaním).
2.13.1 Zhotov jednoduché spojenie dreva plátovaním a čapovaním na vhodne zvolenom výrobku. (A)

Máš záujem vedieť niečo užitočné vymyslieť
a zhotoviť sám alebo s kamarátmi?

Chceš byť konštruktérom
aj výrobcom?

Pozorne sleduj, rozmýšľaj, buď aktívny
a čo najviac sa nauč z toho,
čo bude nasledovať.

Zhotovme domček pre psíka!
Postupne spolu porozmýšľajme:
1. Pre akého psíka?
2. Aký bude mať domček tvar a veľkosť?
3. Z akého materiálu domček zhotovíme?
4. Ako časti domčeka pospájame?
5. Koľko materiálu a ďalších pomôcok budeme potrebovať?
6. Ako budeme postupovať pri zhotovení domčeka pre psíka?

1. Pre akého psíka?

Veľkosť psíka?

Životné potreby
a podmienky?

Veľkosť a životné podmienky psov
?
Príklad:
Názov: Nemecký ovčiak,
Deutscher Schäferhund
Charakteristika plemena
Výška v kohútiku (cm):

od 60 do 65 cm

Dĺžka:
Hmotnosť (kg):
Dĺžka srsti:
Typ srsti:

od 60 do 90 cm
od 30 do 40 kg
krátka
priliehavá

?

V encyklopédii plemien
nájdi nemeckého ovčiaka.

Stavba tela:
Je to vlkovitý pes so súmernou a robustnou stavbou tela a vynikajúcou
muskulatúrou. Jeho postava má tvar obdĺžnika. Chrbát je jemne klenutý.
Stehná sú svalnaté a silné, zauhlenie zadných nôh musí byť dokonalé.
Malé okrúhle labky sú s klenutými prstami.
Nízko nasadený chvost je stredne dlhý a dobre zarastený.

2. Aký bude mať domček tvar a veľkosť?

Domček pre psíka môžeš kúpiť aj hotový.
Pozri si, koľko zaplatíš!
Veľkosť:
Cena:

80x60x80
3 008,- Sk

95x75x100
3 906,- Sk

Keď sa rozhodneš, aký tvar a veľkosť (rozmery) bude mať domček,
a z akých materiálov bude zhotovený, vypočítaš aj náklady (cenu materiálov).

Vyber vhodný tvar domčeka pre psíka!

1. Urči, koľko
materiálu budeš
potrebovať = celkovú
plochu domčeka.

2. Vyber materiál
na zhotovenie domčeka

Urob v zošite technický náčrt domčeka a vypočítaj celkovú
plochu domčeka pre psíka!
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Pokračuj!
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Rozmery sú v cm2.

Pomôže ti pri výpočte
tento obrázok?
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100 . 270 + 2 . (100 . 70) =
27000 + 14000 = 41000 cm2 = 4,1 m2
Celková plocha domčeka pre psíka
je 4,1 m2 - toľko materiálu potrebujeme.
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3. Z akého materiálu domček zhotovíme?
Z kovu (plechu)?

Zo skla?
Z dreva?

Podľa čoho sa rozhodneš?
Prečo áno a prečo nie?
Z plastu?
Aké sú vlastnosti
týchto materiálov?

Porovnaj vlastnosti materiálov!
Klinec ľahšie zatlčieš do...?
Vlastnosť = tvrdosť

Z čoho najľahšie odrežeš pílkou?
Vlastnosti = pevnosť, tvrdosť

Ak na výrobky
naleješ vodu,
čo nastane?
Vlastnosť = korózia, (ne-) nasiakavosť
Čím a ako najskôr spojíš jednotlivé
druhy materiálov?
Ktorý materiál najviac a najmenej
vedie (alebo udržiava) teplo a chlad?
Najlepšie vedie teplo i chlad: ...?
Najmenej vedie teplo i chlad: ...?

Napr. klincom - drevo

Chceme, aby bolo psíkovi teplo, aby bol domček pekný a aby sme ho
zhotovili s vynaložením čo najmenšieho úsilia.

Porovnaj vlastnosti materiálov a vyber najvhodnejší!
vlastnosť / materiál

kov

drevo

plast

sklo

Tvrdosť

tvrdé

mäkšie

mäkší

veľmi tvrdé

Pevnosť

pevný

menej
pevné

málo
pevný

krehké

Vedenie tepla a
chladu

vedie

vedie slabo

nevedie

nevedie

Vplyvy počasia

koroduje

saje
vlhkosť

nesaje
vlhkosť

nesaje vlhkosť

Obrábanie

ťažšie

ľahšie

ľahšie

veľmi ťažké

Spájanie

ťažšie

ľahšie

ľahšie

veľmi ťažké

Vzhľad

nepekný

pekný

pekný

priehľadné
nepriehľadné

Povrchová
úprava

potrebná
(farbou)

niekedy
(napr. lak)

nepotrebná

nepotrebná

Pozoruj a uveď odlišné vlastnosti drevín!

Čím sa navzájom líšia hranoly na obrázkoch?

Z dreva sa parí
- odparuje sa voda.
Prečo?

Čím sa ešte navzájom
líšia dreviny
na obrázkoch?

Vlastnosti drevín
a ich použitie
v praxi.

Polotovary a použitie reziva v praxi a v domácnosti.
Polotovary =
rezivo

dosky

fošne
hranoly

laty

lišty

dýhy

Áno – zvolili sme správny materiál – drevo!
Prečo?
Pre vhodné vlastnosti a cenu dreva:
- má pekný vzhľad,
- tvrdosť a pevnosť postačuje,
- nie je tepelne vodivé – bráni prenikaniu chladu,
- ľahšie sa obrába a spája,
- musí sa ale povrchovo upraviť,
- má primeranú cenu (je lacnejšie).

Pozri!

Odkiaľ drevo kúpime?
Za akú cenu – ako vzniká cena dreva?
Aké drevo kúpime?

Na porovnanie si pozri ceny materiálov.
Na zhotovenie domčeka pre psíka potrebujeme 4,1 m2 dosiek.
4,1 m2 plechu hrúbky 1 mm je možné kúpiť za 1.700.- Sk
4,1 m2 dosiek hrúbky 25 mm je možné kúpiť za

800.- Sk

4,1 m2 skla hrúbky 5 mm je možné kúpiť za

2.000.- Sk

4,1 m2 plastu hrúbky 5 mm je možné kúpiť za

2.800.- Sk

Odkiaľ kúpime rezivo?
V predajni reziva
alebo
priamo na píle.

Spracovanie guľatiny na píle – video.

Za akú cenu kúpime rezivo – ako vzniká cena dreva?

sejba

Vysvetli!

ťažba
a
doprava
pestovanie
a výsadba

starostlivosť o les

rezanie
guľatiny na
polotovary

uskladnenie
suroviny
spracovanie na píle

Polotovary = rezivo

Rezivo
v praxi

Aké vlastnosti majú mať dreviny,
z ktorých sú vyrobené predmety
na obrázkoch?

Ak sme vybrali materiál – drevo, poďme premýšľať,
ako budeme postupovať pri práci.

?

5. Koľko materiálu a ďalších pomôcok budeme potrebovať?
Materiály:
a) Na zhotovenie základnej konštrukcie domčeka?
Zvolili sme hranoly – vhodný rozmer je napr. 40 x 60 mm – ak vypočítame, koľko hranolu potrebujeme, vyjde nám celková dĺžka 14 m.
b) Na zhotovenie striešky, bokov a podlahy domčeka?
Zvolili sme dosky hr. 25 mm – vypočítali sme 4,1 m2
c) Na zhotovenie spojov?
Zvolili sme klincový spoj – vyber druh klinca, jeho dĺžku a počet klincov
d) Ako zamedzíme zatekaniu vody (počas dažďa) cez striešku domčeka?
Napr. linoleom (alebo PVC, plechom atď.) rozmerov 100 x 100 mm.
e) Čím zateplíme podlahu domčeka pre psíka?
Napr. starším kobercom rozmerov 70 x 100 cm (v každej domácnosti
sa zaiste nájde - psíkovi bude teplejšie najmä počas zimy).
f) Povrchová úprava domčeka – náterová látka (farba) –
napr. bezfarebný lak, ekologická farba, moridlo a iné) – množstvo = 1 kg.

5. Koľko materiálu a ďalších pomôcok budeme potrebovať?
Pomôcky:
Pri výbere pomôcok na zhotovenie domčeka pre psíka je dôležité:
a) vedieť si predstaviť, ako budeme postupovať pri výrobe domčeka – ktoré
spôsoby (technológie) obrábania materiálov použijeme,
b) aké nástroje, náradie a ďalšie pomôcky k jednotlivým technológiám
(pracovným činnostiam) budeme potrebovať.
Rozmýšľajme spolu a pripravme si pracovný postup na zhotovenie domčeka.
1. Bude potrebné naniesť rozmery a obrysovať materiály (drevo)?
Čím obrysujeme a ako budeme postupovať?
2. Hranoly a dosky (rezivo – polotovar) potrebujeme upraviť na
potrebné rozmery (dĺžky).

Vyber pomôcky!

Video

Vyber pomôcky!

Ako a čím to urobíme?
Video

Aký bude ďalší postup práce?
3. Potrebné je navzájom pospájať hranoly a dosky (zhotoviť
konštrukčné spoje), a tak vyrobiť domček pre psíka.

Vyber pomôcky!

Čo k tomu potrebujeme a ako budeme postupovať? Video
4. Naplánovali sme, že v domčeku bude mať psík dieru
na vchádzanie a vychádzanie z domčeka.
Ako a čím dieru zhotovíme?

Vyber pomôcky!
Video

5. Kým prikročíme k úprave striešky a podlahy domčeka,
potrebné je upraviť povrch domčeka – odstrániť ostré
hrany a urobiť povrch hladkým (napr. pred farbením).

Vyber pomôcky!

Čo k tomu potrebujeme a ako budeme postupovať?
6. Striešku domčeka potrebujeme prekryť napr. linoleom.
Ako to urobíme?

Video

Vyber pomôcky!
Video

Aký bude ďalší postup práce?
7. Chceme sa pochváliť aj ostatným, aký bude mať domček
pre psíka pekný vzhľad – povrch domčeka upravíme náterom.
Ako to urobíme a čo je k tomu potrebné?

Vyber pomôcky!

Video

8. Rozhodli sme sa, že zateplíme podlahu domčeka kobercom.
Čo k tomu potrebujeme a ako budeme postupovať?

Vyber pomôcky!
Video

9. Dôležité je premyslieť aj to, kde a na čom bude domček
umiestnený.

Pozri a rozhodni
čo najlepšie

Podľa čoho a ako sa rozhodneš?
10. Ak bude tvoja práca kvalitná a úspešná, môžeš sa s domčekom
pre psíka pochváliť aj iným alebo im domček ponúknuť.
Vieš, ako to môžeš urobiť?

Klikni

Na zhotovenie spojov domčeka pre psíka
sme zvolili klincový spoj. Vyber druh klinca
a jeho správnu dĺžku!

1/3

1/3

1/3

Správna dĺžka
klinca

hranol
doska
Naspäť

Ak budeš zručný,
toto neurobíš.

Čím obrysujeme a ako budeme postupovať?
Nie všetky meradlá a pomôcky na obrysovanie sú vhodné
na obrysovanie dreva.
Porozmýšľaj a vyber tie správne!

a

b
c
d

b

1
2

a
e
b
c

d

3

a

f

Správne odpovede:
1

= b (skladacie meradlo)

2

= b,f (ceruza, kružidlo)

3

= a (uholnica)

Naspäť

Ktorú pílku vyberieš a prečo?

a
b

Ako upneš
polotovar?

c
d

e

f
Naspäť

Na ktoré miesto obrysovanej čiary priložíš
list pílky, aby si presne rezal – A, B alebo C?

100
120

Túto dosku potrebuješ
skrátiť na dĺžku 100 cm.

Správna odpoveď:

A (tesne k obrysovanej čiare zo strany odpadu)

Naspäť

4. Ako časti domčeka pospájame?
Materiály môžeme spájať rôznymi konštrukčnými spojmi.

klincami

Konštrukcia z hranolov

Pre ktorý spoj si sa rozhodol?
skrutkami do dreva
skrutkou a maticou

lepidlom

Strieška a steny z dosiek

Aké náradie a pomôcky potrebujeme na zhotovenie
klincových spojov a ako budeme postupovať?

b

a

c

e

d

g

f

h

i
k

j
Správna odpoveď:

d, g

Naspäť

Ako a čím dieru zhotovíme?

Kolovrátkom a vrtákom
vyvŕtaná diera

Obrysovaná
diera

Pílkou dierovkou
vyrezaná diera

Naspäť

Čím a ako upravíme povrch domčeka – odstránime ostré
hrany a urobíme povrch hladkým?

Pilníky

Rašple

Brúsne
papiere
a
kotúče

Naspäť

Striešku domčeka potrebujeme prekryť napr. linoleom.
Ako to urobíme?

c
a

b

Vyber správny druh klinca
a premysli počet klincov!

e
d

f
Urč, ktoré z pomôcok
nie sú potrebné!

h

i

j

g

Naspäť

Povrch domčeka upravíme náterom. Čo k tomu potrebujeme a ako budeme postupovať?
Z množstva farieb, ktoré nám ponúkajú v predajniach, je potrebné vybrať správnu
náterovú látku (farbu) na povrchovú úpravu.
Správna
farba =

a) je určená (vhodná) na povrchovú úpravu dreva
b) je určená (vhodná) na vonkajšie povrchy
c) má odtieň, ktorý nám vyhovuje
d) je pre živočíchov i prírodu neškodná (ekologická)

!

e) je cenovo prístupná
Na internete vyhľadaj správnu náterovú látku

V 1610 LAK NA PARKETY
vodou riediteľný

Naspäť

Rozhodli sme sa, že zateplíme podlahu domčeka
kobercom.

Spomeň si, ako sme postupovali pri úprave striešky domčeka linoleom
a vlastnými slovami opíš:
1. ktoré pomôcky, náradie a nástroje budeš potrebovať,
2. ako budeš postupovať pri zatepľovaní podlahy domčeka kobercom?

Ak potrebuješ,
pozri montáž linolea!
Naspäť

Dôležité je premyslieť aj to, kde a na čom bude domček
umiestnený.
Podľa čoho a ako sa rozhodneš?
Napríklad: a) aby psíkovi nebolo od podlahy zima,
b) aby do domčeka nezatekala voda,
c) aby mal psík do domčeka dobrý prístup aj výbeh,
d) aby dosky nenasiakali vlhkosť zo zeme.
Piesok
Kamene
Štrk
Hlina

RE X O

?

Tráva
Betón
Nad čím by si ešte uvažoval,
aby si domček pre psíka
vylepšil?

Naspäť

Ako sa pochváliť aj iným
alebo im domček ponúknuť?

• o domčeku pre psíka môžeš iným porozprávať
• môžeš

porozprávať a domček im aj ukázať v skutočnom
vyhotovení alebo na fotografii
• fotografiu

•

domčeka môžeš poslať do inzercie na predaj

fotografiu domčeka môžeš rozposlať internetom
alebo umiestniť fotografiu na vlastnej www stránke
Vymysli ešte ďalší spôsob propagácie svojej práce!

Prácu vykonávaj zodpovedne aby tvoja práca prispela k úspechu ostatných.

Pracovné činnosti vykonávaj bezpečne aby si neublížil sebe ani ostatným.

Pracuj presne, ekonomicky a ekologicky aby si šetril materiály, nástroje a životné prostredie.

Želám ti veľa chuti do práce –
aby tvoja práca bola úspešná a užitočná.

