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Pracovní činnosti na SOU Písek 
 

    Poprvé se žáci  7. ročníku zúčastnili pracovních činností na SOU Písek 13. 3. 

2018. Pak pravidelně jednou měsíčně, vždy v úterý, odjížděli do Písku, aby v 

pracovních činnostech pod odborným vedením pracovníka učiliště zhotovovali výrobky 

z různých materiálů.  

   Prvním výrobkem byla dřevěná kočička. Práce se dřevem byla pěkná, ale záleželo 

na přesnosti. Hotový výrobek si žáci odvezli domů a každý si mohl kočičku ozdobit 

podle své fantazie. 

  Druhým výrobkem byla plechová krabička. Než začali žáci pracovat, museli se 

seznámit s technickým výkresem, což pro některé nebylo vůbec jednoduché. Museli si 

také plech řádně připravit - přenést rozměry 

z výkresu na plech. Pokud někdo neměřil 

přesně, chyby se záhy objevily. Ale nakonec 

krabičku si odvážel každý. Pan mistr dětem 

ukázal, že i malý a pro někoho nepotřebný 

kousek materiálu lze využít třeba ke 

zhotovení píšťalky.  

   Dalším materiálem, s nímž žáci 

pracovali, byl drát. Opět si každý žák musel 

drát připravit tak, aby nebyl pokroucený. 

Tady se poznala trpělivost a pečlivost. Pak 

následovalo přesné rozměření. Kdo spěchal 

a neposlouchal, měl jiné rozměry, než bylo potřeba. Potvrdila se pravdivost pořekadla 

"dvakrát měř, jednou řež", protože kdo špatně měřil, nemohl docílit správného tvaru 

hlavolamu. Nakonec žáci výrobek zvládli a bylo jejich úkolem přijít na to, jak hlavolam 

vlastně funguje. A to bylo teprve napětí!  

  Při posledním pracovním úterý zhotovovali žáci 

víčko na dříve vyrobenou plechovou krabičku. Dalo 

by se předpokládat, že již určitou zkušenost  se 

zhotovením krabičky mají. Nyní šlo o zhotovení 

víčka. Aby oba díly do sebe zapadly, musely děti 

původní výkres zvětšit. I když pro některé to bylo 

dosti náročné, nakonec se dílo podařilo. 

   Žáci si vyzkoušeli i práci s plasty, z nichž 

vyráběli přívěšek na klíče.  

   Všichni se shodli na tom, že jednodenní 

pracovní činnosti  v dílnách SOU Písek byly pro žáky přínosem. Žáci poznali nové 

prostředí, jiného učitele, seznámili se s technickým výkresem, podle kterého pracovali. I 

přes určité počáteční potíže a drobné nezdary se jim výrobky povedly.  
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 Děkujeme SOU Písek a panu Grammetbauerovi za odborné vedení pracovních činností 

našich žáků. 

                                                                                                         Dana Čandová 

                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


