
POVOLÁNÍ
2. DÍL

STARODÁVNÁ ŘEMESLA    
Vážení pedagogové, máte v rukou novou učební pomůcku, která doplňuje již vydaný obrazový materiál s názvem POVOLÁNÍ. 

1) STŘEDOVĚKÝ HRAD – DEN

2) STŘEDOVĚKÝ  HRAD – NOC

4) VESNICE

3) MĚSTEČKO – TRH

Obrazy s doplněnými postavami.

Rozměry obrazů: 98 x 68 cm 
Děti budou mít možnost se pod 
Vaším vedením seznámit s běž-
ným životem lidí na středověkém 
hradě – a to ve dne i v noci, 
kde uvidí například panoše, lazeb-
níka, tkalce či kata, pochopí rozdíl 
mezi zbrojířem a kovářem, který 
zastával díky své síle a nástrojům 
velmi často i funkci zubaře. Pro 
potěšení dětí je na hradě samo-
zřejmě i neodmyslitelná obyvatel-
ka – hradní strašidlo v podobě 
Bílé paní.

Tato série obsahuje čtyři velké obrazy. HRAD VE DNE, HRAD V NOCI, MĚSTEČKO – TRH, VESNICE. 
Obrazy jsou opět vytvořeny k umístění na mg. tabuli. K nim patří  postavy tvarově vyseklé na vkládání do obrazů, znázorňující řemesla a profese tehdejší doby.

V této sérii jsme se zaměřili na řemesla dávno zapomenutá, zaniklá, nebo zmodernizovaná do jiné podoby.

V městečku cca začátkem 
18. století se koná tradiční 
týdenní trh. Jsou zde lidé, je-
jichž obživa se odvíjela od toho, 
co dokázali vyrobit a prodat. 
A kdo neuměl nic vyrábět, živil se 
např službami – jako třeba bradýř, 
nebo kominík. 

Poslední v této čtveřici je ves-
nice v tomtéž časovém horizontu. 
Tady děti mohou vidět běžný život 
prostých lidí a jejich velmi často 
těžký úděl. Těžkou dřinu tehdej-
šího cestáře, smutný život tuláka, 
automatické zapojení malých dětí 
do pracovních povinností  - to vše 
máte možnost dětem za pomoci 
těchto obrazů přiblížit, vést je - 
mimo jiné - k úctě k lidské práci a 
jejím výsledkům. 

M E T O D I C K Ý  L I S T  K  U Č E B N Í  P O M Ů C C E 



SEZNAM A5 KARET POVOLÁNÍ A ŘEMESEL

STŘEDOVĚKÝ HRAD DEN / NOC: tato sada obsahuje 31 řemesel – povolání + jedno „strašidlo“ 

ZBROJNOŠ 
HRADNÍ 

PÁN A PANÍ
HRADNÍ 

DCERA A SYN SOKOLNÍK PÁŽE ZBROJÍŘ KOMORNÁ KRAJKÁŘKA 

KARTY A5 - celkem 65ks
Rozměry karet: 20 x 14 cm 

ATRIBUTY - celkem 195ks
Rozměr karty s atributy: 8 x 5 cm 
Ke každé kartě jsou pro přiřazení 3 atributy.

Dále jsou součástí pomůcky obrázky rozměru A5, opět na magnety, kde je každá jednotlivá profese zobrazena detailně, pro manipulaci dětí i pro řízené 
činnosti např v kruhu, nebo u stolečků. Ke každému řemeslu nebo profesi na obrázku A5 patří ještě obrázky tří základních atributů, které dětem napovídají, 
jaké nářadí, oděv či výrobek k dané postavě patří. Děti tak mohou přiřazovat, zdůvodňovat, logicky třídit, pojmenovávat atp. 

Mnoho řemesel zde pochopitelně chybí. Není možné obsáhnout vše a např. takový ras – neboli pohodný, ač byl nedílnou součástí běžného života, by ani 
nebyl svou činností vhodný pro předškolní věk. Krysař se změnil na dnešního deratizátora, ptáčník v ornitologa a ochránce přírody. 
Ale podání jednotlivých profesí už bude na Vás. 

VÝSEKY POSTAV

MĚSTEČKO - TRH:  21 ks VESNICE:  23 ksHRAD DEN: 26 ks HRAD NOC: 8 ks

Vážení pedagogové, opět máte možnost doplňovat s dětmi pomocí výsekových postav jednotlivých profesí naše tématické obrazy, vymýšlet dle vlastní 
fantazie příběhy z dávných dob, nebo starší děti vést k poznávání dalších buď zaniklých, nebo zmodernizovaných řemesel. Děti mohou vkládáním postav 
do obrazů nejen vytvářet vlastní příběhy a rozehrávat děj, ale přiřazováním atributů k postavám se i učit, co která profese ke své práci potřebovala, kde se 
vzalo např rčení – „nevrť se jako šídlo“, nebo kdo byl „starý pecař“ z písničky Pec nám spadla. 

Ruční práce, dnes tolik ceněná, je vzácností. Vždyť například ve starožitnictvích nacházíme díla těchto mistrů z lidu – vyřezávaný nábytek, keramiku, výšivky 
atd. za velmi vysoké ceny. 

Děti mohou být nenásilně vedeny k povědomí o hodnotě lidské práce, která ani po staletích neztrácí nic na své hodnotě. Právě naopak.



PŘADLENA TKADLEC MALÍŘ CHŮVA SLUŽKA PRADLENA ŽEBRÁK

KOVÁŘ RYTÍŘ BEDNÁŘ MNICH POSEL PÍSAŘ ŠTOLBA KOŘENÁŘKA 

LAZEBNÍK PONOCNÝ ASTROLOG 
MINESENGR - 

POTULNÝ ZPĚVÁK KUCHAŘKA ŠVADLENA PANOŠ

MĚSTEČKO – TRH: tato sada obsahuje 19 řemesel – povolání

KRČMÁŘ HRNČÍŘ ZLATNÍK PERNÍKÁŘKA KOŠÍKÁŘ UHLÍŘ KOMINÍK KREJČÍ

KAT 



VESNICE: tato sada obsahuje 15 řemesel – povolání
SEDLÁK 
+ SELKA

DĚVEČKA + 
ČELEDÍN KUPEC FORMAN DRÁTENÍK MLYNÁŘ PROVAZNÍK

OBECNÍ 
POLICAJT 
- BUBENÍK

HAJNÝ
PASÁČEK 

+ HUSOPASKA CESTÁŘ VORAŘ
SVÍČKAŘ 
(VOSKAŘ)

PECAŘ ŘEZBÁŘ CHALUPNÍK

DŘEVORUBEC TULÁK

Produkce: © HAFERA - učební pomůcky s.r.o., 2021
Autorka projektu: Eva Mrázová, ředitelka MŠ Lysovice

Digitální ilustrace a úprava grafiky: Veronika Elsayed

ŠVEC KLOBOUČNÍK PLÁTENÍK ŘEZNÍK PTÁČNÍK FLAŠINETÁŘ BRADÝŘ ZELINÁŘKA

Tolik k této sérii o starých povoláních. Dá se s ní výtečně navazovat na lidové pohádky, podněcovat přirozenou dětskou 
zvídavost, rozšiřovat slovní zásobu, obohacovat o nové pojmy, rozvíjet povědomí dětí o práci našich předků. Doplníme-li 
řízenou činnost s tímto materiálem v mš například o návštěvu muzea, námětové hry a lidové tanečky a písničky o řemeslech, 
kterých existuje nepřeberné množství, výtvarnou a pracovní činnost, můžeme vytvořit celý projekt, zaměřený na toto téma. 
Přidáme-li porovnávání dnešní moderní techniky a výrobků, vytvoříme logickou vazbu historie, vývoje a současnosti. 
Chybí ještě spousta dalších profesí, jako třeba pálení milířů, klášter s jeptiškou, kamenolom s kameníkem, rybář a porybný, 
sklář, poklasný, kartáčník, knoflíkář, koželuh, barvíř….atp, ale to už se do této série opravdu nevejde. 

Přeji všem, kteří budou s touto učební pomůckou pracovat hodně dobrých nápadů.

    Zpracovala Eva Mrázová, Ředitelka MŠ Lysovice


