
 

 

Výzva  Budování kapacit pro rozvoj škol II 

Název a registrační číslo 

projektu  

Ve škole po škole, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008190 

Název programu Od kostěné jehly k šicímu stroji 

Název vzdělávací instituce Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace 

 

Anotace programu 

Program Od kostěné jehly k šicímu stroji podporuje rozvoj žáků základní školy v rukodělných 
technikách. Začátky technik v minulosti mají ruční podobu s pomůckami a přechází k dnešku 
po elektrický šicí stroj. Kostěná jehla v názvu projektu je míněna symbolicky jako jeden z prvních 
nástrojů v pravěku. Program projektu prohlubuje v žácích povědomí o naší kultuře a tradicích, rozvíjí 
manuální schopnosti, zručnost, motivuje k další rukodělné tvorbě, rozvíjí kreativní a inovativní 
potenciál žáků. Podmínkou práce v programu je poučení žáků o BOZP. 

Cílem programu je seznámit žáky se základními a tradičními technikami ručních prací a naučit se 
pracovat s nástroji pro pletení, vyšívání, dekorování tkaniny, zdobení kůže, ruční i strojové šití, 
zhotovení rukodělných výrobků. Součástí předání těchto rukodělných dovedností je seznámení 
s historií zmíněných technik a s historií vývoje pracovních pomůcek. Program podporuje rozvoj 
manuální zručnosti a vlastní kreativitu.  

 

Popis 

Vzdělávací program pro žáky 6. a 7. ročníků ZŠ, primy a sekundy osmiletého gymnázia ve formátu pdf. 
Oblastí vzdělávání je rozvoj žáků základní školy v rukodělných technikách. Součástí výstupu je metodika 
pro pedagogy, obrazový materiál s návody a nákresy. Cílovou skupinou jsou žáci 6. a 7. ročníků ZŠ, 
primy a sekundy osmiletého gymnázia. Součástí programu je hromadná, skupinová i individuální práce 
s materiály a technikami. Program lze využít v zájmovém kroužku, prohlubuje v žácích povědomí o naší 
kultuře a tradicích, rozvíjí manuální schopnosti, zručnost, motivuje k další rukodělné tvorbě, rozvíjí 
kreativní a inovativní potenciál žáků.  Hlavními kapitolami jsou Ruční šití a vyšívání, Tisk na látku 
technikou modrotisku, Pletení na kruhové pomůcce, Vzorování do kůže tepáním, Od kostěné jehly 
k šicímu stroji, Příprava výstavy rukodělných výrobků a vernisáž výstavy. Program začíná úvodem do 
folklorní tvorby, ručního šití, vyšívání a kroje. Následují dvouhodinové bloky výuky ručních prací, 
komplexní propojení, teorie a následné praxe. Na základě získaných znalostí si prakticky, 
prostřednictvím předvedených technik, žáci vyrábí vlastní výrobky. Součástí programu je výstava 
výrobků. 
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