
ŘEMESLA DO ŠKOL 

V polovině listopadu měli žáci 4. a 5. ročníků příležitost se zapojit do projektu "Řemesla do 

škol". V rámci programu POLYTECHBUS si vyzkoušeli práci obkladače, malíře a elektrikáře. 

Přes počáteční rozpaky a respekt z elektřiny se všem podařilo žárovky rozsvítit a zvonky 

rozcinkat. Pan malíř seznámil děti s novými technologiemi nanášení nástěnných obrazů na 

zdi i podlahy. S panem obkladačem si vyzkoušely řezat dlaždice a pracovat s tavnou pistolí. 

Nejcennější pro děti bylo, že si mohly vše vlastnoručně zkusit. 

Bylo zřejmé, že "naši fachmani" jsou odborníci ve svém oboru, navíc s velmi vlídným a 

trpělivým přístupem k dětem. 

Děkujeme! 

Mgr. Věra Růžková 

 

 

 

     

 

 



 

Edudodávka – PolyTechBus  Zaměřujeme se na vzdělávací akce či přehlídky. Disponujeme profesionály 

v daných oborech, kteří jsou schopni předávat své zkušenosti dalším posluchačům a dokážeme vést i 

praktické ukázky jednotlivých prací a posílit tak povědomí žáků mateřských škol, základních škol a středních 

škol na území hlavního města Prahy či případně na celém území ČR. Firma díky svým odborníkům dokáže 

zajistit pro žáky netradiční formu praktické ukázky řemesel s následnou praktickou zkouškou díky moderním 

technologiím a atraktivnímu prostředí naší EDUDODÁVKY. Celkový program akcí je celý zaměřený na 

podporu polytechnické výchovy, velkým přínosem celého vzdělávacího programu je realizace přímo 

v prostředí jednotlivých pražských škol. EDUDODÁVKA je vybavena potřebným vybavením a materiálem 

k realizaci daných vzdělávacích bloků a cela tato pojízdná „učebna“ je dopravena na místo vzdělávací akce. 

Elektrikář  Práce se speciální stavebnicí - 1. a 2. stupeň ZŠ V průběhu výuky 

fyziky na základní škole se žáci několikrát učí o elektřině. Pomocí elektronické stavebnice, 

načerpají poznatky o elektrickém proudu. Základy elektromagnetické indukce či princip motoru 

na střídavý proud. Sestaví jednoduchý obvod, připomenou si vlastnosti vodičů a nevodičů, odvodí 

funkci diody. 

Malíř  Malování všeho druhu - 1. a 2. stupeň ZŠ a MŠ Mistr malíř děti seznámí s 

barvami a technickými postupy při malování na zeď nebo pomocí šablon, ukáže jim, jak vypadají 

krásné fresky nebo třeba i airbrush. 

Obkladač  Výroba mozaiky z obkladů - 1. a 2. stupeň ZŠ V tomto vzdělávacím 

bloku si žáci vyrobí obrázek z mozaiky, který si sami namalují, nalámou si materiál, nalepí a 

následně vyspárují celý hotový výrobek. 


