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Ukázka řemesel – 23. 10. 2017 
 

Dne 23. října 2017 nás ve škole navštívili studenti SOU Písek pod vedením pana 

Grammetbauera.  Cílem tohoto setkání byla ukázka několika oborů z daného učiliště, včetně 

praktických ukázek výrobků, které jsme si my, žáci, mohli sami vyzkoušet a po té odnést 

domů. Celkem se jednalo o ukázku čtyř oborů ve čtyřech třídách. Těchto ukázek se účastnili 

žáci 3. - 6. třídy tak, aby se vždy po 60 minutách skupiny vyměnily a žáci tak mohli během 

celého dopoledne vyzkoušet všechny připravené dílny.  

Jako první se nám ve třetí třídě představily studentky oboru kuchař/číšník. Tyto milé 

slečny nás naučily skládat papírový ubrousek do tvaru lodičky (jak známe z „lepších“ 

restaurací) a seznámily nás nejen se základními potravinami používanými k výrobě 

chlebíčků a pomazánek, ale hlavně nám ukázaly způsob kombinace jednotlivých ingrediencí 

a potravin právě při přípravě těchto pochutin. Velmi prima tečkou této dílny bylo nejen 

samotné ozdobení, ale hlavně ochutnání vlastnoručně vyrobených chlebíčků. 

Jako druhý se nám představil sympatický student oboru klempíř, který nás poučil o 

ohýbání kovu a jakým nástrahám můžeme neuváženým konáním čelit. A protože praxe je 

nejlepší učitel, hned jsme si své nabyté zkušenosti mohli ověřit při výrobě píšťalky 

z hliníkového plechu. Nakonec i těm méně zručným se výrobek povedl (za pomoci 

spolužáků) a o nás už za chvíli věděla celá škola… 

Třetí dílnu měly na starosti studentky oboru aranžérka. Zde byla možnost si 

z přinesených vlastních přírodnin naaranžovat podzimní vazbu pod dohledem zkušených, či 

z pytloviny a jiných dekorativních prvků sestavit draka – zápich do květníku. Slečny se 

z počátku bály nám svěřit své tavné pistole do ruky, ale my jsme je přesvědčili, že 

potřebujeme pouze dohled, ale práci s pistolí už hravě zvládneme sami . 

Poslední a určitě pro nás přínosnou dílnou, byla dílna truhlářská. Zde jsme si mohli 

vyzkoušet řezání pilkou, obrušování hran dřeva smirkovým papírem, přesné měření podle 

úhelníku a jiné. V této dílně jsme měli možnost sestavit si sami stojánek na noviny. Někteří 

z nás ale upřednostnili potřeby ptáčků v zimě a vyrobili krmítko. 

  Jistě nemluvíme jen za nás, ale i za ostatní. 
Tento den byl pro nás příjemným zpestřením, a 
přestože jsme si na začátku dne mysleli, že se 
tento den nic učit nebudeme, tak právě tento 
den nás postrčil opět o kousek dál. Po dnešku již 
víme, že s podporou a dohledem dospělého 
zvládneme víc, než si sami myslíme. Prosíme, 
občas to s námi zkuste i vy, rodiče!  
 

A.Bělková s žáky 5. třídy 
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Postřehy od našich spolužáků ze 4. třídy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


