
Technické školky – Moravské 

Knínice 

 



Byla jednou jedna Mateřská škola v 

Moravských Knínicích a v té se zabydlel ve 

třídě předškoláků pavouček Šikulka. Společně 

s dětmi se v dílničce naučil a poznal mnoho 

nových věcí o autech a kolech, naučil se 

pracovat s různým nářadím a vyrobil si vlastní 

2D a 3D model nákladního auta. Naučil se s 

dětmi také mnoho veselých písniček o autech 

a řidičích, o jejich trampotách, radostech a 

snech. 



Všechno to začalo povídáním o tom, 

jak si v dávné době šikovní lidé 

vymysleli kolo... 

 



Aby se jim lépe jezdilo, vymyslel pan Dunlop 

nejdříve pro svého synka pneumatiku na 

trojkolku, časem začali lidé používat na kole i 

převody. Jak to asi funguje? 

 



Potom se společně s dětmi učil 

pavouček pracovat s pravítkem... 



...a moc jim to šlo 



Svoji zručnost si procvičili na montáži a 

demontáži lokomotivy 



Vyzkoušeli si to všichni 



Potom už to chtělo nějakou větší výzvu 

– třeba odrážedlo 



Odrážedlo nejdříve paní učitelka 

demontovala a nakreslila explozivní plán, 

podle kterého děti měly za úkol provést 

montáž 



Nejdříve pracovaly děti ve dvou 

skupinkách... 



...později jak a s kým se jim chtělo. 



Dále bylo třeba  vybarvit nákladní auto 



pečlivě vystřihnout a nalepit na balzu... 



...a pak velmi, velmi opatrně vyříznout a 

zabrousit 



 



 



Na auta si děti poté přilepily magnetky, 

provedly zkušební jízdu na magnetické 

dopravní tabuli a auta si odnesly domů. 



Poté si děti  prohlédly encyklopedie a 

obrázky automobilů a motorek v 

knihách z knihovny... 



...aby měly inspiraci pro vlastní vysněné 

auto 



Dozvěděly  se něco o motoru a různých 

součástkách auta, nejvíce se líbila fáze 

výbuchu u 4 taktního motoru :-)) 

Mnoho zajímavých věcí  se dozvěděly z 

knihy Martina Sodomky – Jak si 

postavit auto 



Že je ve skutečnosti všechno tak jak v 

knize,  si děti ověřily při návštěvě v 

místním autoservisu pana Helana. 



Děti si mohly zvednout auto na zvedák a 

prohlédnout podvozek, 



vypustit a napustit duši kola 

kompresorem 



 



a do připravené plastové destičky 

vyvrtat dírky pomocí stojanové vrtačky 



 



Destička se pak stala součástí diplomu, 

který děti za svou šikovnost obdržely. 



Poté už byl nejvyšší čas začít s 

výrobou vlastního 3D modelu 

nákladního auta. Děti pracovaly v 

pěti skupinkách po třech , plánovaly, 

obkreslovaly šablony dílů, 

vyřezávaly, brousily, natíraly a 

lepily. 



 



 



Než jsme dílo dokončili, navštívili jsme 

Mendelovu univerzitu v Brně, katedru 

techniky a dopravních prostředků. Díky 

Technickým školkám jsme se tam svezli 

parádním mikrobusem. 



 



Prohlédli jsme si zkušebnu motorů a děti 

se pochlubily svými znalostmi 



Každý zájemce mohl řídit moderní 

traktor na nádvoří Univerzity 



 



Protože byli všichni moc šikovní, dostali 

na své první technické výkresy od pana 

docenta razítko a jedničku s hvězdičkou. 



Po návratu se děti s nadšením vrhly na 

dokončování nákladních aut 



Po návratu se děti s nadšením vrhly na 

dokončování nákladních aut 



Závěrečná slavnostní 

přehlídka vozidel 



Děkujeme 

za 

pozornost 


