PRACOVNÍ LIST: KUTIL
1. Dokážeš vyplnit správně podací lístek. Jako odesílatele napiš sebe. Jako příjemce třeba kamaráda.

ČERVENĚ OZNAČENÉ ČÁSTI
NEVYPLŇUJ. TY VYPLNÍ POŠTA.
NEZAPOMEŇ SI PODACÍ LÍSTE
KŘÁDNĚŠ USCHOVAT PRO
PŘÍPAD, ŽE BY ZÁSILKA
NEDORAZILA, NEBO SE S NÍ NĚCO
STALO.

2. V následující tabulce si můžeš odškrtávat činnosti, které jsi na své cestě k odznaku již splnil. Jakmile
si odškrtneš všechny, odznak KUTILA bude tvůj.
ČINNOST
1. Zabalit balík
2. Poslat balík s podacím lístkem
3. Řezat pilou
4. Zatlouct hřebík
5. Sekat sekerou
6. Sestavit model z jakéhokoliv materiálu
7. Přišít knoflík
8. Zalátat ponožku

SPLNĚNO, KDY

3. Tady je menší testík vašich znalostí. Tak co? Zvládnete jej?
1. Jak se jmenuje dřevěná pomůcka na zalátání
6. Při práci s nožem musíme:
ponožky?
a. Řezat vždy směrem k sobě
a. Hrnek
b. Řezat vždy směrem od sebe
b. Hříbek
c. Uchytit nůž do svěráku
c. Šroubek
7. Vlevo na balíku nahoře uvádíme?
2. Z čeho lze nejlépe zhotovit model ohniště?
a. Adresu odesílatele
a. Z plechu
b. Adresu příjemce
b. Z umělé hmoty
c. Nezáleží na tom
c. Ze sirek a špejlí
8. Kde můžeme sehnat podací lístek?
3. Z jakého materiály jsou vyrobeny hřebíky?
a. V papírnictví
a. Z kovu
b. V potravinách
b. Z umělé hmoty
c. Na poště
c. Z keramiky
9. Jak odkládáme sekeru, pokud s ní
4. Při řezání pilou vkládáme sílu do:
momentálně nepracujeme?
a. Směru, když taháme pilu směrem
a. Zasekneme ji do živého stromu
k sobě
b. Dáme ji do pouzdra nebo
b. Směru, když taháme pilou směrem
zasekneme do špalku
od sebe
c. Odložíme volně na zem
c. Do obou směrů pohybu pily
10. Jaké číslo voláme v případě úrazu?
5. Čím můžeme opracovat samorost?
a. 155
a. Nožíkem
b. 150
b. Pilou a pilníkem
c. 158
c. Sekyrkou

4. SOUTĚŽ VYNÁLEZCŮ. Rozdělte se na stejně velké skupinky. Vaším úkolem je ze špejlí, vaty, papíru,
roliček od toaleťáku, lepidla, lepenky, brček a látky, vytvořit záchranný modul pro vajíčko, které
jste dostali od vedoucího. Pozor, na přípravu modulu máte 10 minut a vajíčko musí přežít pád
z výšky 2 metry. Komu se to povede?

