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BT 9 

Technická oblast vzdělávání  
Cílová skupina:  Základní škola, druhý stupeň 

Kraj/ cíle jsou od sebe vzdáleny (v km): 22,5 

Cíl I: 
 

NBW s.r.o. 

 
Cíl II: 
 

Českojiřetínský spolek - sdružení pro rozvoj 
obce Český Jiřetín 

 
Adresa: Nová Ves v Horách č.p. 180, 435 45 Adresa: 

 
Český Jiřetín 19, 436 01 Český Jiřetín 

Popis: 
Max. 200 znaků 

Společnost byla založena 21. 2. 1994 a podniká 
v oboru dřevovýroba. V roce 1889 se v budově 
současné firmy začaly vyrábět první dřevěné 
výrobky. Dnes se jedná o poslední dřevovýrobu 
v této oblasti Krušných hor, navazující na 
rozmach hračkářství, který začal na konci 
devatenáctého století. 

Popis: 
Max. 200 znaků 

Českojiřetínský spolek - Sdružení pro rozvoj 
obce Český Jiřetín je otevřené, dobrovolné a 
nepolitické společenství občanů. 
Působnost sdružení a těžiště jeho aktivit je na 
území česko-saského příhraničí, zejména pak v 
obci Český Jiřetín a na historickém území obce 
Fláje. 

Přínos vybraného cíle ve 
vztahu k podpoře 
přírodovědné/technické 
oblasti 
Max. 200 znaků 

Téma - od výroby dřevěného uhlí až po výrobu 
dřevěných hraček. Cílem exkurze je seznámit 
žáky se způsoby obrábění dřeva – tradiční 
výrobou dřevěných dekorativních předmětů a 
hraček v Krušných horách (soustružení, 
vyřezávání a další způsoby úpravy a dekorace 
dřeva).  

Přínos vybraného cíle ve 
vztahu k podpoře 
přírodovědné/technické 
oblasti 
Max. 200 znaků 

Téma – od výroby dřevěného uhlí až po výrobu 
dřevěných hraček. Žáci se seznámí s nejstarším 
plavebním kanálem v Čechách, který sloužil pro 
plavení krušnohorského dřeva z Flájí do 
hornického města Freibergu v Sasku. Kanál 
mezi dvěma toky (Flájský a Moldavský 
potok/německy Freiberger Mulde) je technicky 
unikátní svou splavností o nízkém sklonu, 
průběhem přes skalnaté úseky a stavbou na 
svazích o sklonu až 45 stupňů. Stezka po kanálu 
prochází jednou z nejkrásnějších částí Krušných 
hor. 
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Jaké učivo je v cíli řešeno 
 

ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE – PRÁCE 
S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 

Učivo 

 vlastnosti materiálu, užití v praxi (dřevo, 
kov, plasty, kompozity) 

 pracovní pomůcky, nářadí a nástroje 
pro ruční opracování 

 jednoduché pracovní operace a postupy 

 organizace práce, důležité 
technologické postupy 

 technické náčrty a výkresy, technické 
informace, návody 

 

Jaké učivo je v cíli řešeno ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE – PRÁCE 
S TECHNICKÝMI MATERIÁLY 

Učivo 

 jednoduché pracovní operace a 
postupy 

 organizace práce, důležité 
technologické postupy 

 úloha techniky v životě člověka, zneužití 
techniky, technika a životní prostředí, 
technika a volný čas, tradice a řemesla 

 

Příprava před exkurzí 
 

Seznámení s vlastnostmi dřeva a jeho 
zpracováním – samostatná práce žáků 

Příprava před exkurzí 
 

Promítnutí filmu (cca 20 min.) 

Popis: 
 

Žáci vyhledají základní informace o vlastnostech 
dřeva o způsobu jeho zpracování na internetu 
nebo v knihách.  
 
Dokážou zodpovědět tyto 2 otázky: 
1) Jaké jsou základní fyzikální a mechanické 
vlastnosti dřeva?  
Odpověď: bobtnání, sesýchání, pružnost, 
pevnost 
2) Jaké je chemické složení dřeva? 
 Odpověď: 
-celulóza (40-50 %)  
-lignin (20-30 %)  
-hemicellulóza (20-30 %)  

Popis: 
 

Škola obdrží pro přípravu na exkurzi jedno 
vydání DVD „Flájský potok v proměnách času“ 
(česky, německy) 
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-další látky (1-3 %, u tropických dřevin až 15 %): 
terpeny, tuky, vosky, pektiny, třísloviny (pouze 
u listnáčů), steroly, pryskyřice  
-popel (0,1-0,5 %, u tropických dřevin až 5 %)  
 

Přílohy: 
 

nejsou Přílohy: 
 

Příloha č. II A - DVD 

Náplň samotné exkurze 
 

Návštěva společnosti, která pracuje se dřevem 
a vyrábí dřevěné hračky 

Náplň samotné exkurze 
 

Procházka naučnou stezkou a návštěva 
technické památky  

Popis: 
 

Exkurze v české továrně na výrobu hraček na 
české straně Krušných hor. 
Žáci se seznámí s dřevem jako materiálem, 
s jeho vlastnostmi i s tradičním zpracováním. 
Uvidí stroje, nástroje a nářadí, které se 
k opracování dřeva používají. Lektor je seznámí 
s celým procesem výroby od nákresů hračky až 
po její povrchovou úpravu. 

 

Popis: 
 

- Pěší túra po plavebním kanálu – naučná 
stezka z Flájí do Českého Jiřetín (max. 60 min.), 
se zaměřením na informační tabule 4 a 6 
(v ověření znalostí získaných na exkurzi budou 
otázky zaměřeny zejména na informace 
z těchto 2 tabulí), odpověď také zazní při 
výkladu lektora. 
- Prohlídka expozice v dřevěném kostele, který 
byl v roce 1969 rozebrán a přesunut z Flájí do 
Českého Jiřetína - Odjezd autobusem z Českého 
Jiřetína na Novou Ves  
 

Přílohy: 
 

nejsou Přílohy: 
 

nejsou 

Aktivity po exkurzi 
 

Žáci zodpovědí testové otázky zaměřené na 
dřevo a jeho zpracování. 
Zdroj: ZŠ  T.G.Masaryka Ivančice 

Aktivity po exkurzi 
 

Žáci zodpovědí 2 otázky zaměřené na technické 
údaje.  

Popis: 
 

Interaktivní testové otázky lze stáhnout zde: 
http://www.zstgmivancice.cz/studium/pc-
tech/test.php?level=1  
Test se sám vyhodnotí.  

Popis: 
 

Otázky se vážou k informacím uvedeným na 
informační tabuli č. 4 a 6. Ty je třeba řádně 
pročíst na exkurzi. 

http://www.zstgmivancice.cz/studium/pc-tech/test.php?level=1
http://www.zstgmivancice.cz/studium/pc-tech/test.php?level=1
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Otázky jsou i v tištěné podobě, vyhodnocení již 
provádí učitel. 

Přílohy: 
 

Příloha č. I C - Testové otázky 
http://www.zstgmivancice.cz/studium/pctech/t
est.php?level=1  

Přílohy Příloha č. II C – Otázky  

Název profese, se kterou 
byli žáci v rámci akce 
seznámení: 

Profese zaměřené na zpracování dřeva a 
umělecké profese 
 

Název profese, se kterou 
byli žáci v rámci akce 
seznámení: 

---- 

Poznámky: 
 

------ Poznámky: 
 

vstupné 50,- Kč / žáka 
DVD předá organizátor exkurze 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zstgmivancice.cz/studium/pctech/test.php?level=1
http://www.zstgmivancice.cz/studium/pctech/test.php?level=1

