
 

Seznam vzdělávacích materiálů 
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Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0310  
Číslo a název šablony 

klíčové aktivity  
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT   

Tematická oblast Ruční zpracování materiálu 

 
 

 
 

Pořadové číslo Označení materiálu (přílohy) Anotace 

VY_32_INOVACE_0V.01.01 Měření   Určeno k seznámení se základními druhy 

měřidel. Důraz je kladen na  

měření posuvným měřítkem, 

mikrometrem a úhelníkem. Součástí  

výuky je i péče o svěřené nářadí. 

VY_32_INOVACE_0V.01.02 Měření – pracovní list Určeno k procvičování správného a 

přesného měření délky, průměru,  

hloubky a úhlu za pomoci  posuvného 

měřítka, mikrometru,  

hloubkoměru a úhelníku. 

VY_32_INOVACE_0V.01.03 Orýsování Určeno k seznámení se základními 

rýsovacími nástroji a pomůckami  

pro rovinné orýsování a k vysvětlení 

pracovního postupu při orýsování.  

Také je zmíněna údržba a bezpečnost. 

VY_32_INOVACE_0V.01.04 Orýsování – pracovní list Určeno k procvičení orýsování na cvičné 

práci. 

VY_32_INOVACE_0V.01.05 Řezání   Určeno k seznámení s pracovním 

postupem ručního řezání kovů za  

použití ruční rámové pilky. 

VY_32_INOVACE_0V.01.06 Řezání – pracovní list   Určeno k procvičení řezání kovů mezi 

ryskami, vedle rysky a na rysce  

za použití ruční rámové pilky. 

VY_32_INOVACE_0V.01.07 Pilování   Určeno k seznámení se základními druhy 

pilníků, s postojem a prací  

s pilníkem. Součástí výuky je i péče o 

svěřené nářadí. 

VY_32_INOVACE_0V.01.08 Pilování – pracovní list Určeno k procvičení rovinného pilování a 

pilování zakřivených ploch  

na cvičné práci. 

VY_32_INOVACE_0V.01.09 Stříhání Slouží k seznámení s jednotlivými druhy 

nůžek. 



 

VY_32_INOVACE_0V.01.10 Stříhání – pracovní list Slouží k procvičení stříhání ručními 

nůžkami na cvičné práci. 

VY_32_INOVACE_0V.01.11 Rovnání a ohýbání Určeno k seznámení s rovnáním a 

ohýbáním. 

VY_32_INOVACE_0V.01.12 Rovnání a ohýbání  

– pracovní list   

Určeno k praktickému procvičování 

rovnání a ohýbání. 

VY_32_INOVACE_0V.01.13 Vrtání   Určeno k seznámení s pravidly při vrtání. 

VY_32_INOVACE_0V.01.14 Vrtání – pracovní list   Slouží k procvičení vrtání vrtáky různých 

velikostí. 

VY_32_INOVACE_0V.01.15 Řezání závitů   Určeno k seznámení s pracovním 

postupem řezání závitů. 

VY_32_INOVACE_0V.01.16 Řezání závitů – pracovní list   Určeno k procvičení řezání závitů 

různých velikostí. 

VY_32_INOVACE_0V.01.17 Nýtování   Určeno k seznámení s pracovním 

postupem při ručním nýtování. 

VY_32_INOVACE_0V.01.18 Nýtování – pracovní list Určeno k procvičení nýtování pomocí 

nýtů s půlkulatou a zápustnou hlavou. 

VY_32_INOVACE_0V.01.19 Lepení   Určeno k seznámení s druhy lepidel, 

lepením a bezpečností při lepení. 

VY_32_INOVACE_0V.01.20 Pájení Určeno k seznámení s pájením a 

základními pojmy – pájedlo, pájka,  

tavidlo. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


