
THD – 5. roč. – Otázky na opakovanie učiva 

1. Kto je remeselník? 

Remeselník je človek, ktorý ručne zhotovuje predmety pre potreby ľudí. 

2. Čím sa zaoberalo tesárstvo? 

Tesárstvo patrí medzi najstaršie remeslá. Tesári boli najdôležitejší pri výstavbe drevených budov, 

studní, rôznych konštrukcií mostov, mlynov, domových striech. Vyrábali tiež okná, dvere, schody 

a jednoduchý nábytok. 

3. Čím sa zaoberalo kolárstvo? 

Úlohou kolárov bolo zhotovovanie kolies a iných súčastí vozov. Niektorí kolári zhotovovali celé 

drevené vozy. 

4. Čím sa zaoberalo korytárstvo? 

Korytárstvo sa zameriavalo na výrobu drevených korýt, korýtok, drevených naberačiek, drevených 

lyžíc. Na výrobu korýt bolo potrebné hľadať voľne rastúci strom, ktorý bol najprv opracovávaný 

priamo v lese, najskôr ho korytári v lese kresali sekerami.  

5. Čím sa zaoberalo debnárstvo? 

Debnárstvo patrilo medzi náročné remeslá.  Debnári vyrábali napríklad drevené sudy. 

6. Čím sa zaoberali rezbári? 

Rezbári  sa zaoberali zdobením drevených predmetov a tiež zhotovovaním rôznych sošiek 

a ozdobných predmetov. Rezbári ozdobovali napríklad lavice v kostoloch, postele, skrine, stoličky. 

7. Čím sa zaoberalo kováčstvo? 

Kováči vyrábali napríklad podkovy a podkúvali kone. Vyrábali tiež rôzne nástroje a náradie – nože, 

motyky, sekery, rýle, vidly, reťaze. Vyrábali tiež nože, šable, meče, kopije, klince, okenné mreže, 

brány, zábradlia. Kováči mali svoje dielne, ktoré sa nazývali vyhne. Najdôležitejším zariadením vyhne 

bolo ohnisko, špeciálne kliešte, kladivá. 

8. Čím sa zaoberalo drotárstvo? 

Drotárstvo bolo remeslo zamerané na opravu plechového kuchynského riadu a výrobu úžitkových 

predmetov z drôtu a plechu – košíkov, misiek. 

9. Čím sa zaoberalo tkáčstvo? 

Tkáčstvo sa zameralo na výrobu plátna. Plátno tkáči tkali z ľanových a bavlnených nití na krosnách. 

Z plátna sa potom šilo oblečenie, plachty, obrusy, ručníky. Tkali tiež aj koberce. 

10. Aké boli ešte ďalšie remeslá v minulosti? 



K ďalším remeslám patrili aj hrnčiarstvo, džbánkarstvo, kachliarstvo, zvonolejárstvo, šindliarstvo , 

košikárstvo a iné. 

11. Ako vzniká výrobok? 

Najprv je myšlienka, nápad (čo chceme zhotoviť). Napríklad chceme zhotoviť drevený pracovný stôl. 

Potom je proces výroby – ťažba stromu, spracovanie stromu na hranoly. Potom nasleduje konkrétny 

pracovný postup – meranie dreva, rezanie, spájanie jednotlivých častí, brúsenie, lakovanie. Na konci 

je hotový výrobok – napr. pracovný stôl. 

12. Čo je polovýrobok a čo je finálny výrobok? 

Ak zhotovíme nejaký predmet pre spotrebiteľa a je možné ho hneď využívať, tak je to finálny  

výrobok. 

Aj je to čiastočne opracovaný materiál, ktorý je pripravený na ďalšie spracovanie, tak sa nazýva 

polovýrobok. 

13. Čo je to tovar? 

Tovar je zhotovený výrobok, ktorý je ďalej určený na predaj v obchodoch. 

14. Čo je nepodarok? 

Nepodarok je zhotovený výrobok, ktorý nezodpovedá požiadavkám zákazníka – napríklad nesprávne 

vyrobený nábytok, nefunkčný počítač a podobne. 


