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WSTĘP
Podręcznik niniejszy jest dalszym ciągiem pracy pt. „Za
jęcia rękodzielnicze w szkole. — Roboty z drzewa“ . Jest pod
ręcznikiem o tyle związanym z poprzednim, że wszelkie prace
w drzewie oparte są na ćwiczeniach omawianych w części I.
Wychodząc z założenia, że wiele szkół nie posiada zupełnie
pracowni, bądź że są one słabo wyposażone, oraz biorąc pod uwagę
niewystarczające zaopatrzenie szkól w niezbędne pomoce nau
kowe, które winny być w dzisiejszej dobie jednym z podstawowych
założeń współczesnej szkoły, przystąpiłem do zebrania odpowied
nich tematów prac i dostosowania ich do rozwoju umysłowego,
sił fizycznych, umiejętności i zainteresowania młodzieży w okre
sie wieku od 10—14 lat.
Uważałem, że na pierwszym miejscu wśród robót z różnych
materiałów powinny znaleźć się tem aty łączące się jak najści
ślej z nauką i pracą szkolną oraz ją pogłębiające. Znalazły się
więc wśród tematów: sprzęt, przyrządy, pomoce naukowe do
przyrody żywej, martwej, geografii, rachunków, geometrii. Nie
zapomniałem też o zainteresowaniach ucznia w dziedzinie sportu,
zabaw, teatru szkolnego itp. Dobór tematów obejmuje takie
prace, które mogą i powinny być wykonane nawet w dość prymi
tywnych warunkach pracowniowych w szkole.
Jako materiał wprowadzone zostało do pracy: drzewo/szkło,
blacha, drut, taśmówka, tektura, papier itp.
Z góry wykluczam wykonywanie prymitywnych pomocy
naukowych z różnych odpadków, uważając, że tego, co może
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być dobre bezpośrednio w nauczaniu np. przyrody, nie należy
stosować jako zasady na zajęciach praktycznych. Oparcie się
bowiem na prymitywach z różnych odpadków krzewić może
wśród młodzieży dyletantyzm i wywołać zamiast poważnego
ustosunkowania się do pracy technicznej, raczej lekceważenie
jej oraz zniszczyć pragnienie twórczego wysiłku.
Podręcznikowi starano się nadać .układ możliwie przejrzysty.
Prawie każdy tem at zaopatrzony został rysunkiem ilustrującym
przedmiot, jego części lub sposób wykonania. Poza tym zostało
podane, w jakiej klasie może młodzież wykonywać dany tem at
oraz na jakim podstawowym materiale oparta jest jego budowa.
Tok pracy przy poszczególnych tem atach zastąpiłem opisem
budowy, wychodząc z założenia, że przedmioty te, z małymi wy
jątkam i wykonywane będą bądź indywidualnie przez poszcze
gólnych uczniów, bądź przez grupy uczniów. Niektóre tylko
tem aty mogą być opracowane zbiorowo i wykonywane w znacz
nej ilości; w tym wypadku przepracowanie rysunku roboczego
i toku pracy pozostawiono indywidualizmowi uczącego.
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P R Z Y R O D Y
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TEM AT 1
liy c. 1.

Palik do prac ogrodniczych lub pom iarów .

TEM AT 2
Ryc. 2.

T abliczka ogrodow a.

TEM AT 3 * 4
Ryc. 3 i 4

T abliczka ogrodowa.

TEM A T 5
R yc. 5.

O grodzenie trawnika.

TEM AT 6
R yc. 0.

Ogrodzenie trawnika.

TEM AT 7Ryc. 7 - 9 .

Skrzynka do hodow li roślin (doniczka).

TEM AT 1<I
Ryc. 10.

Skrzynka do hodow li roślin (balkonowa
lub okienna).

TEMAT II
Ryc. 11,

Gołębnik.

Z dwustronnie ostruganych desek łączymy na styk
ścianki boczne gołębnika. Obie ścianki wzmacniamy od
wewnętrznej strony gołębnika listwami. Listwy należy
przybić przy dolnej i górnej krawędzi. Obie ścianki
boczne łączymy przybijając deseczki od dołu (dno)
oraz od tyłu. Następnie łączymy na styk deseczki na
przednią ściankę, kreślimy na niej przyszły otwór i tuż
przy nakreślonych liniach przybijamy od wewnętrznej
strony wzmacniające listewki. Teraz dopiero możemy
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wyciąć otwór, a ściankę całą przytwierdzić jako przód
gołębnika. W końcu przybijamy daszek z desek łączo
nych na styk oraz deseczkę od spodu dna, ułatwiającą
wchodzenie gołębiom.
TEMAT 12
Ryc. 12.

Gołębnik ten wykonujemy podobnie jak poprzedni,
z tą tylko różnicą, że jest on większy (na dwie lub wię
cej par gołębi) oraz że zastosowane tu zostały: okienko
oszklone, klapy zamykające otwór oraz klapa druciana.
Wykonanie klap polega na przycięciu i wystruganiu
cienkich i wąskich deseczek (kształt wskazuje rysunek)
oraz umocowaniu ich ruchomo na wspólnej osi (drut),
przytwierdzonej od wewnątrz do przedniej ściany go
łębnika.
Klapa zewnętrzna w kształcie kosza wykonana jest
z drutu i umocowana na osi. Klapę zamyka się przy
pomocy sznura.

TEMAT 13
Ryc. 13.

Gołębnik.

Budowa tego gołębnika podobna jak na rysunku 11;
różnica polega na pionowym ustawieniu desek, dwu
spadowym daszku oraz umocowaniu gołębnika na
słupie.

TEMAT 14
Ryc. 14.

Gołębnik.

Gołębnik.

Gołębnik ten wykonany jest, podobnie jak poprzedni,
z pionowo ustawionych desek, na których celem za
bezpieczenia przed zimnem przybite są drugie, poziome
deski. Dla lepszej izolacji można między obu warstwami
desek umieścić izolację z tektury dachowej. Gołębnik
ten nadaje się do ustawienia na słupie.
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TEMAT 15
Ryc. 15.

Prostokątną deseczkę obijamy z trzech stron listwą.
Pod deską umocowujemy dwie podpórki w kształcie
trójkątów prostokątnych. Na końcach listw lub na
krawędzi deski przytwierdzamy dwa skobelki do zawie
szania półeczki na gwoździach lub hakach. Półeczkę
malujemy farbą pokostową i zawieszamy w miejscu,
gdzie jaskółki lubią zakładać gniazdo.

TEMAT 16
Ryc. 16.

Półeczka dla ptaków.

Dom ek dla p liszk i.

Domek dla pliszki składa się ze skrzynki nakrytej
daszkiem. Skrzynka jest skonstruowana w ten sposób,
że przednia jej część ma ściankę węższą o połowę od tyl
nej, a ścianki boczne są przycięte odpowiednio ukośnie.
Z wierzchu nakrywamy skrzynkę daszkiem z jednego
kawałka deski, wzmocnionej od spodu poprzecznymi
listwami. Z tylu skrzynki przytwierdzamy szeroką
listwę, na końcach której wiercimy otwory do zawie
szenia. Skrzynka powinna mieć wymiary: podst.
120 X 120 mm, wysokość tylnej ścianki około 120 mm,
a otwór z przodu szeroki około 50 mm.

TEMAT 17

D om ek dla ptaszka.

Domki dla ptaszków budować możemy o różnych
Ryc. 17,
„ 18. kształtach. Pamiętać musimy, aby deski użyte do bu
dowy nie były zbyt cienkie (około 15—20 mm) oraz aby
wewnątrz umieścić listewki, po których ptak mógłby
wydostać się do otworu. Poza tym dobrze jest, gdy
przednia ścianka jest ruchoma, aby można było co roku
wnętrze domku wyczyścić i odkazić.
Rysunek rzutowy wyjaśnia nam dostatecznie bu
dowę domku: z odpowiednio przyciętych desek zbijamy
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ściany boczne, tylną i dno. Przednią ścianę ■odrzynamy
na pewnej wysokości ukośnie. Aby obie części nie po
pękały, przybijamy do górnej, mniejszej części, z zewnątrz,
a do dolnej, większej, od wewnątrz listwy. Na wierzchu
domku przybijamy daszek, a od tylu długą listwę z otwo
rami do zawieszenia. W przedniej ścianie wiercimy otwór,
a wewnątrz domku przybijamy na ścianach listewki,
po czym dno obijamy dokoła skośną beleczką, tworząc
w ten sposób wgłębienie, które wyścielamy miękkim
sianem, piórkami itp.
W ymiary domku oraz otworu dla różnych ptaków:
Dla pliszek, sikorek, krętogłowa, pełzacza wewnętrzne
wymiary domku wynoszą 120 X 120 mm X 235 mm
(wysokość), odległość otworu od dna 150 mm, a śred
nica jego 30 mm. Jeżeli w okolicy jest dużo wróbli,
to średnicę otworu zmniejszamy do 27 mm. Dla szpaka,
sikorki bogatki, kowalika wymiar wewnętrzny dna
wynosi 140 X 140 mm, wysokość 335 mm, odległość
otworu od dna 200 mm, średnica otworu 47 mm. Dla
kraski, gołębia siniaka lub sowy wymiar wewnętrzny
dna 200 X 200 nim, wysokość 420 mm, odległość otworu
od dna 275 mm, średnica otworu 85 mm. Cały domek
utrwalamy z zewnątrz farbą pokostową koloru brązo
wego lub zielonego. Domek winien być zawieszony
na drzewie, otworem skierowany na wschód.
TEMAT 18
Ryc. 19.

Karmidełko.

Z odpowiednio grubej deski odrzynamy listwy,
z których łączymy na nakładkę lub zwidłowanie dwie
ramy. W dłuższych listwach ramy wiercimy płytkie
otwory, w których umieszczamy szczebelki z odcinków
grubego drutu. Odległość między drutam i winna być
taka, aby mogło się zmieścić swobodnie kurczę. Obie

ram y zestawiamy w kształcie daszka, wzmacniamy z boku
dwoma listwami oraz przybijamy od spodu deseczkę-dno.
TEMAT 19
Ryc. 20.

Większych rozmiarów deseczkę przycinamy w kształ
cie prostokąta i obijamy brzegi listwą o przekroju trój
kątnym.

TEMAT 20
Ryc. 23.

Karm idełko.

Z odpowiednio przyciętych listew układamy cztery
ścianki, na dwóch listwach dłuższych układamy w pew
nych odstępach listwy poprzeczne i łączymy je gwoździ
kami. Wszystkie cztery ściany zestawiamy w pobocznicę i łączymy gwoździami. Pozostaje ułożenie listew
górnych i przybicie ich. Dna w tym karmidełku nie ma.
Odległość między szczebelkami winna być taka, aby
małe kurczęta mogły swobodnie przez nie wejść.

TEMAT 21
Ryc. 21.

Karm idelko.

Poidełko.

Poidelko. Z deski odrzynamy prostokąt, w którym
ustawiamy na czopie pionową beleczkę, służącą do
podtrzymania butelki. Na beleczce tej osadzamy na
czopie poziomą deseczkę z odpowiednim otworem. De
seczka ta podtrzymywać będźie butelkę. Od góry można
wykonać z taśm y żelaznej opaskę, przytwierdzoną obu
końcami do beleczki. Na desce podstawy kładziemy
metalowy lub gliniany talerzyk, do butelki wlewamy
wody, po zakorkowaniu wstawiamy w otwór, a następnie
odkorkowujemy. Część wody z butelki wypłynie na
talerzyk i zatrzyma się na pozionie szyjki. W miarę
wysychania wody lub wypijania • jej przez kurczęta
woda wypływa z butelki automatycznie, uzupełniając
poziom w talerzyku.

j ^ o w a r c z y k : Zajęcia rękodz. w szkole.
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TEMAT 22
Ryc. 22,

Poideiko.

Poidelko to polega na tej samej zasadzie, co po
przednie, inna jest tylko podstawka podtrzymująca
butelkę. W ykonana ona jest z odpowiednio wygiętego
grubszego drutu.

TEM AT 2:
Ryc. 24.

Ławka ogrodowa.

TEM AT 2'
Ryc. 25.

Ławka ogrodowa.

TEMAT 25

Ławka ogrodow a.

Ryc. 26.

Z grubej deski odrzynamy cztery listwy, dwie dłuższe
i dwie krótsze. Po ostruganiu łączymy je na nakładkę
krzyżową, skręcając śrubą, wkrętkami lub zbijając
gwoździami. Dłuższe listwy należy wyrżnąć według
rysunku. Oddzielnie odrzynamy dwie listwy, którym
nadajemy kształt odpowiedni do linii siedzenia, a po
ostruganiu ich przykręcamy je lub przybijamy w ozna
czonym miejscu. Z kolei odrzynamy z grubszej deski
kilka odpowiednio długich listew i po ostruganiu i zebra
niu ścinek przykręcamy lub przybijam y do podstawy.
Jeżeli listwy będą wąskie, należy ławkę wzmocnić za
pomocą dwóch listew' przybitych na krzyż do dwóch
dłuższych nóg podstawy. Po oczyszczeniu zamalować
farbą olejną. Aby ławka nie zagłębiała się w ziemię,
należy przybić do końców- nóg odcinki desek, powięk
szając przez to powierzchnię oparcia.

TEMAT 26
Ryc. 27.

Stolik ogrodow y.

Z czterech ostruganych beleczek zbijamy dwa krzy
żaki. Górne końce krzyżaka spinamy dwoma poprzecz
kami, do których przytwierdzamy płytę stołu. Aby
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krzyżaki utrzymywały się w postawie stojącej, wzmac
niamy je przy pomocy dwóch listew, łączących ukośnie
ramiona krzyżaka.
TEMAT 27
Ryć. 28.

Ten stolik ogrodowy jest okrągły. Do ziemi wko
pujemy słup drewniany i odrzynamy go na potrzebnej
wysokości. Z ostruganych desek wykonujemy płytę
stołu łącząc deski na styk wzmocniony od spodu koł
kami i listwami. Z kolei z grubszej deski wyrzynamy
cztery podpórki, przytwierdzamy je do słupa, a na
nich układamy płytę stołu przyśrubowując ją od spodu
do podpórek.

TEMAT 28
Ryc. 29.

Stolik ogrodow y.

W iwarium .

Całe wiwarium wykonujemy z drzewa. Przycinamy
cztery deseczki (z klejonki) na ścianki boczne, górną
i dolną. Po wyrżnięciu i oczyszczeniu otworów prosto
kątnych w ściankach bocznych i górnej łączymy ścianki
te na kleju gwoździkami. Jako tylnej ściany użyjemy
klejonki z wyciętym otworem. Klejonkę tę przykle
jam y i przybijamy do ścian pobocznicy.
Z przodu wycinamy wcięcia, w które wstawiamy na
kleju cienkie beleczki: jedną nad szufladką, drugą równo
z dolnym brzegiem wiwarium. Wreszcie wycinamy z kle
jonki ściankę przednią-drzwiczki, wycinamy w ' nich
prostokąt oraz przykręcamy zawiaski i haczyk. Boczne
otwory zakładamy gęstą siatką, przytrzymując ją cien
kimi listewkami przybitymi przy pomocy gwoździków
od wnętrza wiwarium. Górny otwór podklejamy od
spodu inną klejonką o większym otworze. -W powstałe
w ten sposób przy górnym otworze wpusty wstawiamy
szkło, przytwierdzamy małymi gwoździkami i kitujemy.
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W końcu wykonujemy szufladkę, dopasowując ją ści
śle do otworu. Przednia ścianka szuflady złączona jest
z ściankami bocznymi na wpust otwarty. Całość po
oczyszczeniu malujemy z obu stron farbą pokostową
lub emalią.
TEMAT 29
Ryc. 30.

T errarium .

Z szerokich listew łączymy na zwidłowanie ramę
dolną. Z węższych listew, w których wystrugujemy
wpust na szkło, łączymy drugą ramę, górną. Oddzielne
cztery beleczki, w których na jednej z krawędzi wystrużemy wpust, osadzamy na czopach w dolnej i górnej
ramie na narożnikach. W ten sposób otrzymujemy
szkielet terrarium. Do górnej i dolnej ram y przybi
jam}'' na trzech ścianach szkieletu cieńsze listwy. Po
między listwą a ram ą powstanie wpust. Na jednej
ścianie bocznej wstawiamy poprzednio wykonaną ramę
na drzwiczki. Ram a ta złączona jest na zwidłowanie
i obita z jednej strony gęstą siatką drucianą. Rama
umocowana jest na zawiasach. Na dno użyjemy szero
kiej deski lub klejonki o wymiarach dolnej ram y szkie
letu. Aby klejonka, względnie deski nie wypaczyły się,
przykręcamy od spodu dwie lub trzy szerokie listwy.
Według wymiarów dolnego otworu szkieletu wyko
nujemy z blachy tacę, którą przytwierdzamy na środku
dna. Po ustawieniu na'podstawie-dnie szkielet ten za
chodzi na tacę.
Po oczyszczeniu części drewnianych malujemy cały
szkielet ze wszystkich stron dwukrotnie farbą pokostową.
W końcu zakładamy w trzech ścianach bocznych i gór
nej szkło, które przymocowuj emy bądź przez obicie
gwoździkami-sztyftami i okitowanie kitem szklarskim,
bądź przez olistwowanie cienkimi listewkami, przytwier
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dzonymi za pomocą wkrętek. Sposób ustawiania pio
nowych beleczek oraz oszklenia szkieletu wskazuje
rys. a.
TEMAT 30
Ryc. 31.

A kw arium m etalow e.

Do wykonania akwarium użyjemy żelaznej kątówki,
której szerokość zależna będzie od wielkości akwarium.
Odmierzamy z niej dwa odcinki równe przyszłemu
podwójnemu obwodowi i odcinamy pitką do metalu.
Na obu odcinkach oznaczamy w kolejności długość
czterech boków. W oznaczonych miejscach kreślimy do
krawędzi kątówki na jednej ścianie linie pod kątem 45°,
a następnie wycinamy zbędne części piłą. Z kolei zagi
namy kątówkę w wyciętych miejscach pod kątem pro
stym. Wycięte miejsca winny złączyć się z sobą w jedną
płaszczyznę. Po wygięciu obu ram odcinamy z kątówki
cztery odcinki na pionowe beleczki, łączące dolną ramę
z górną. Na obu końcach i w obu ścianach każdej be
leczki wiercimy otwory na przepuszczenie nitów. Po
przystawieniu kolejno każdej beleczki na narożnikach
ram i oznaczeniu miejsc na otwory wiercimy następnie
takie same otwory w ramie. Od wnętrza ram y otwory
te rozwiercimy, aby przy nitowaniu główka nitu nie
wychodziła ponad powierzchnię kątówki. Po w sta
wieniu nitów od zewnątrz nitujemy je, wystającą
część nitu spiłowujemy od wnętrza. Po znitowaniu
całego szkieletu wstawiamy dno. Wycinamy więc
z blachy pocynkowanej lub żelaznej prostokąt o wy
miarach cokolwiek większych od dolnej ramy. Na
blasze tej wykonujemy na czterech bokach zakładkę,
która posłuży do przytrzym ania płyt szklanych. Z kolei
układamy blachę na dolnej ramie wewnątrz szkie
letu i jeżeli akwarium jest mniejsze, oblutowujemy
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z przeciwnej strony. Jeżeli natom iast akwarium jest
rozmiarów większych, należy oprócz oblutowania przynitować dookoła szeregiem nitów. Z cieńszej kątówki
odcinamy beleczki, które wstawimy do wnętrza akwa
rium obok narożnych beleczek. W tym celu odcinamy
beleczki o kilka cm dłuższe. Z jednej ścianki odcinamy
na całą jej szerokość kwadraty, a pozostałą część zagi
namy pod kątem prostym. W zagiętej części oraz w na
rożnikach ramy górnej i dolnej wiercimy jednakowe
otwory. W otwory te wstawimy śruby, którym i przy
kręcimy wewnętrzne beleczki nieruchomo. Przy wier
ceniu otworów należy pamiętać, że beleczki wewnętrzne
m ają być odsunięte od zewnętrznych na grubość uży
tego szkła plus obustronne okitowanie.
Cały szkielet wraz z dnem malujemy farbą miniową,
a po zupełnym wyschnięciu zaciągamy zewnątrz lakie
rem. W końcu wstawiamy szkło, które kitujemy do
kładnie z obu stron. Do akwarium użyjemy szkła
od 3—5 mm zależnie od wielkości szkieletu. K it spo
rządzamy mieszając bardzo dokładnie farbę miniową
w dobrym gatunku z pokostem.
TEMAT 31
Ryc, 32.

Klatka dla drobiu.

Do wykonania klatki przedstawionej na rysunku
przygotowujemy szereg listew na szczeble i osiem be
leczek na szkielet. Odcinamy cztery beleczki jedna
kowej długości. Na dwóch z nich układamy poprzecznie
w jednakowych odstępach tej samej długości listwy
i przybijamy je. Listwy te mają wystawać z obu stron
poza beleczki o grubość listwy. W podobny sposób
wykonujemy drugą ściankę klatki. Ustawiamy obie
ścianki w potrzebnej odległości, wstawiamy między nie
cztery krótsze beleczki i łączymy gwoździami. N a tych
beleczkach układamy, jak poprzednio, listwy i przybi

•
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jam y je. Powstanie w ten sposób oszczeblowana pobocznica klatki. Z kolei przybijamy od spodu dno
z listew lub deseczek, pamiętając, aby wchodziły one
pomiędzy szczeble pobocznicy. Podobnie wykonujemy
wieko. Jednakże część listew wieka nie przybijamy do
beleczek pobocznicy, lecz do oddzielnych krótkich beleczek w ten sposób, aby.powstały drzwiczki, które na
stępnie przytwierdzamy ruchomo na zawiasach meta
lowych lub skórzanych.
TEMAT 32
Ryc. 33.

Do wykonania potrzebne są cztery beleczki oraz
szereg listew. Do dwóch beleczek przybijamy w pew
nym oddaleniu od końców dwie listwy. Po odwróceniu
układamy na listwach równolegle do beleczek listwy
(szczeble) i przybijamy. W ten sam sposób wykonu
jemy drugą ściankę. Obie ścianki łączymy poziomymi
listwami od zewnątrz, od wewnątrz zaś przybijamy
do nich szczeble. Przybicie dna i wieka odbywa się
w ten sam sposób, jak przy poprzedniej klatce.
Drzwiczki do klatki wykonujemy w ścianie pionowej.
W tym celu na pewnej wysokości przybijamy do szczebli
odpowiedniej długości listwę, a następnie niepotrzebne
szczeble wycinamy. Wycięte szczeble układamy w tej
samej odległości, w jakiej były poprzednio, i łączymy
je dwoma poprzecznymi listwami. Listwy te powinny
być cośkolwiek dłuższe, aby po umocowaniu drzwiczek
na zawiasach nie wpadły do środka, a ’ mogły się
oprzeć na sąsiednich szczeblach.

TEMAT 33
Ryc. 34.

Klatka dla drobiu.

Klatka dla drobiu.

Wykonanie te j' klatki rozpoczniemy od szkieletu.
W czterech pionowych nóżkach dłutujemy otwory
czopowe, w które wstawimy na kleju czopy beleczek
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poziomych. Zamiast olistwowania z zewnątrz przez
przybijanie gwoździami wykonujemy oszczeblowanie
wpuszczane na czopy. W tym celu po oznaczeniu miejsc
czopowania dłutujem y otwory czopowe, na szczeblach
zaś wykonujemy czopy. Przy składaniu całości należy
pamiętać, że najpierw muszą być osadzone szczeble
w ściankach bocznych; następnie przednią i tylną
ściankę wstawiamy w beleczki pionowe, z kolei zaś
boczne ścianki oraz oszczeblowanie góry.
Zamiast szczeblowania możemy przy takiej kon
strukcji szkieletu zastosować siatkę drucianą.
TEMAT 34
Ryc. 3.5.

Wykonanie szkieletu jest takie samo, jak poprzed
niej k la tk i; różnica polega na odmiennym zastosowaniu
zamknięcia.

TEMAT 35
Ryc. 36.

Klatka dla drobiu.

Klatka dla ptaków.

Najpierw wykonujemy dwie ram y łączone na na
kładkę lub na zwidłowanie. Na narożnikach wiercimy
. otwory czopowe. W otwory te wstawiamy na czopie
cztery beleczki pionowe. W przedniej ścianie wstawiamy
na czopach poziomą beleczkę, odgradzającą szufladkę
(dno), oraz pionowe beleczki, zamykające otwór (drzwi
czki). Dla wzmocnienia całej konstrukcji można większe
płaszczyzny podzielić przez wstawienie na czopach
cieńszych beleczek. Otwory (płaszczyzny) wypełniamy
siatką drucianą, obciągnięta na ramkach odpowiednich
wymiarów. Ramki te wstawiamy w otwory i przy
twierdzamy gwoździkami. W podobny sposób wyko
nujemy drzwiczki. Szufladkę wykonujemy z klejonki
lub deseczki, ewentualnie z blachy przybitej do ramy
dopasowanej do otworu frontowego;
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TEMAT 36
Ryc. 37.

Szkielet klatki wykonujemy z beleczek łączonych
na czopy, wypełnienie zaś ścian bocznych i górnej ze
szczebli drucianych, wpuszczonych w nadwiercone otwory
w beleczce. Dla wzmocnienia umieszczamy w poprzek
szczebli grubszy drut i przytwierdzamy do niego przy
pomocy cienkiego drucika (przez owijanie i przylutowanie) szczebelki. Drzwiczki wykonujemy z drutu. Otwiera
nie drzwiczek uskuteczniamy przez przesuwanie w górę.

TEMAT 37
Ryc. 38.

Klatka dla ptaków.

K latka ta wykonana jest prawie całkowicie z drutu.
Po wykonaniu podstawy z drzewa wiercimy w ścian
kach krawędziowych otwory, w które wstawiamy odpo
wiednio uformowane żeberka z grubszego drutu. Że
berka te krzyżują się z sobą u góry. Dla wzmocnienia
konstrukcji dodajemy żeberka poziome, które łączymy
ze sobą prowizorycznie cienkim drucikiem. Z kolei
wypełniamy wszystkie ściany żeberkami z cieńszego
drutu, łącząc je od razu ze szkieletem przez owijanie
cienkim drucikiem. Ścianki boczne wypełniamy szcze
belkami drucianymi w ten sposób, że jeden koniec
wyprowadzamy w podstawę, a drugi owijamy raz około
drutu górnej części żeberka szkieletu. Wzmocnienie
uskuteczniamy podobnie jak poprzednio. Drzwiczki
wykonujemy podobnie jak przy poprzedniej klatce.
Wszystkie miejsca okręcane cienkim drucikiem utrw a
lamy cyną.

TEMAT 38
Ryc. 39.

Klatka dla ptaków.

Klatka dla ptaków.

Do krążka drewnianego lub blaszanego przytwier
dzamy cztery, sześć lub osiem żeberek z grubszego
drutu. Skrzyżowanie się żeberek u góry zastosuje-
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my tylko dla dwóch drutów, inne druty przecinamy
w miejscu skrzyżowania i przylutowujemy. Z kolei wy
konujemy z drutu tej samej grubości kręgi o średnicy
podstawy i ustawiwszy je wewnątrz pionowych dru
tów przytwierdzamy je prowizorycznie. Na szczycie
klatki przylutowujemy od spodu do żeberek mały krą
żek. Pozostaje wykonanie oszczeblowania klatki. W tym
celu przycinamy - potrzebną ilość ■drucików z cieńszego
drutu, wyginamy na jednym końcu zgodnie z lukiem
żeberek, przytwierdzamy przez owinięcie do górnego
krążka, sprowadzamy go" na dól na zewnątrz pozosta
łych krążków, a pozostały koniec przytwierdzamy do
podstawy. Równocześnie przez okręcanie cienkim dru
cikiem przytwierdzamy szczebelki do krążków. Pod
stawę, dla zakrycia łączenia drutu z drzewem względnie
z blachą, otaczamy paskiem blachy, którą do drzewa
przybijamy, a do blachy przylutowujemy. Pozostaje
jeszcze wykonanie drzwiczek, które można zrobić tak,
jak podano poprzednio, oraz szufladki, która w tym
wypadku musi być okrągła (najlepiej z blachy).
TEMAT 39
Ryci 40.

.

Inspekty.

W oznaczonym miejscu w ogrodzie wbijamy w zie
mię cztery słupki; przy dłuższych inspektach dodajemy
palików więcej. Przednie paliki wystają ponad ziemię
około 20—30 cm, tylne są odpowiednio wyższe. Końce
palików łączymy poziomymi beleczkami, w których wy
konujemy odpowiednie wcięćia-gniazda na umocowa
nie ruchomych poprzeczek. Z zewnątrz obijamy in
spekty grubszymi deskami oraz okładamy darnią i wy
równujemy ziemią. Przy wykonywaniu obicia deskami
należy pamiętać o wysunięciu desek na kilka cm ponad
poziom poziomych beleczek ramy. Występ ten posłuży
do unieruchomienia okien inspektowych.
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Sposób wykonania okna wskazuje nam następny
rysunek. Po przycięciu i wystruganiu odpowiednich
części na ramę okienną łączymy ją : zewnętrzne części
na zwidłowanie, wewnętrzne zaś na czopy. Szklenie
ram y okiennej odbywa się z zewnątrz przez ułożenie
małych szybek sposobem dachówkowym, tak aby deszcz
mógł spływać nie zaciekając do inspektów. Okitowanie
dajemy tylko dookoła ramy.
Oddzielnie wykonujemy słomianą matę do okry
wania okien inspektowych. Sposób wykonania wska
zuje nam rysunek, materiałem zaś będzie zwykła słoma
i grubszy sznurek.
TEMAT 40
Ryc. 41.

Z bcleczki o wymiarach 5 x 5 cm odcinamy dwa
odcinki. Po ostruganiu wykonujemy na końcach zacięcia-rączki. Na środku tych beleczek układamy z de
sek płytę, którą przybijamy do beleczek. Z oddziel
nych desek wykonujemy ramę, którą przybijamy do
płyty. W końcu przybijamy od spodu do beleczekrączek dwie krótsze beleczki-podpórki.

TEMAT 41
Ryc. 42.

N osidło.

Taczki.

Do wykonania taczek przygotowujemy dwie ścianki
boczne, o kształcie podanym na rysunku, dwie krótsze,
wiążące ściany boczne, deski na dno, dwie listwy wzmac
niające dno, koło (z grubej deski), osadzone na odpo
wiednio grubej osi. Łączenie ścianek bocznych dłuż
szych z krótszymi, z których przednia wstawiona jest
ukośnie, wykonujemy na czopach. Celem silniejsze
go związania obciągamy w miejscach łączenia ta 
śmą żelazną. Koło obciągamy również taśm ą żelazną
(obręcz).

28
TEMAT 42
Ryc. 43.

Na dwóch beleczkach odpowiedniej długości wyko
nujemy zacięcia-rączki. W miejscach wskazanych na
rysunku wykonujemy otwory czopowe, w których osa
dzamy poprzeczne beleczki-szczeble, tworzące płytę
taczek. ■Na przodzie osadzamy pionowe beleczki, zwią
zane u góry na zwidłowanie poprzeczną beleczką. Po
niżej umieszczamy dwa szczeble. Z przeciwnej strony
płyty osadzamy od spodu na czopie pionowe krótsze
beleczki, związane poprzeczką. W końcu wyrzynamy
z grubej deski koło. Osadzamy je nieruchomo na osi,
której końce zaokrąglamy i wstawiamy w odpowiednie
nacięcia w taczkach. Aby koło nie odpadło, otaczamy
oś od spodu szeroką taśmówką, którą przykręcamy w kręt
kami. Na koło nakładamy żelazną obręcz z taśmówki.

TEMAT 43
Ryc. 44.

D ołkow nik do sadzenia.

Wykonujemy go z jednego kawałka drzewa. Długość
kolca zależna jest od głębokości sadzenia ziarn, n p .:
fasoli, grochu itp. Zgrubienie powyżej kolca nie po
zwala na wykonanie dołka głębszego.

TEMAT 45
Ryc. 46.

Znacznik do sadzenia.

Znacznik ten przypomina grabie. Różnica polega
na zwiększonych wymiarach zębów oraz na możności
wyjmowania zębów i rozstawiania ich w potrzebnej
odległości.

TEMAT 44
Ryc. 45.

T aczk i.

Prasa do sera lub ow oców .

Najpierw wykonujemy ławeczkę z czterema nóż
kami osadzonymi na czopach. Na środku płyty wyrzy
namy poprzeczny prostokątny otwór (długość otworu
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przy szerokości płyty 20 cm — wynosi około 12 cm),
szerokości około 6—7 cm. Z oddzielnej deski odcinamy
dwa prostokąty, około 40 cm długie. Na jednym końcu
obu desek wyrzynamy czop prostokątny, dopasowany
do długości otworu w płycie. Na przeciwnych końcach
desek wykonujemy węższy czop, w którym następnie
wyrzynamy rozwidlenie. W rozwidlenie to wstawiamy
odpowiednich wymiarów listwę. W listwie wiercimy
szereg otworów, przez które przetykamy kołki.
TEMAT 46
Ryc. 47.

Łapka na m y szy .

W prostokątnej desce-podstawie osadzamy na czopie
pionowe beleczki, związane na końcu poprzeczną bełeczką na zwidłowanie. Oddzielnie przycinamy deskę
łapki. Na jednym końcu tej deski wycinamy rodzaj
czopa, ną drugim zaś przybijamy beleczkę, na której
oprze się ciężar (kamień, cegła). Z cienkich listewek
wykonamy właściwy zamek łapki. Działanie łapki po
lega na poruszeniu poziomej listewki, która uwalniając
na zacięciu pionową listewkę powroduje opadnięcie
ciężaru.

D Z I A Ł

TEMAT 47
Ryc. 48.

M A R T W E J

L istw y do obrazu.

Dwie listewki, odpowiednio szerokie, grube i długie
(zależne od wielkości obrazu), przycinamy z deski i sta
rannie strużemy. Na jednej z listew wbijamy w pewnych
odstępach maleńkie gwoździki, które następnie obci
namy ostrymi obcążkami w odległości 2—3 mm od
listwy. Z kolei nakładamy listwy na siebie i ściskamy
tak, aby gwoździki wykonały w drugiej listwie wgłę
bienia. W pewnej odległości od końców' wiercimy
w' listwach otwory, przez które przetykamy drut, za
ginając go zgodnie z rysunkiem w klamrę. Złączenie na
klamrę pozwali utrzym ać obie listwy razem. (Przy
otwieraniu wystarczy jedną listwę pociągnąć w lew'o,
drugą w prawo).
Właściwy zamek, ściskający obie listwy, wykonu
jemy z blachy. Odpowiedni rys. wskazuje sposób wy
konania. Po oczyszczeniu, listew i zapoliturowaniu
wkręcamy haczyki i przywiązujemy sznurek.

TEMAT 48
Ryc. 49.

P R Z Y R O D Y

R ozszerzalność m etali.

Podstawkę wykonujemy z drzewa. Do prostokątnej
deseczki-podstawy przyśrubowujemy lub osadzamy na
czopie dwra klocki jako podpórki. Do jednej z pod
pórek przyklejamy lub przykręcamy pionow'o szerszą
deseczkę lub klejonkę. Z grubszej blachy mosiężnej
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wycinamy dwa paski. Na końcach obu wyrzynamy
rozwidlenie, szerokości trochę większej od grubości
sztabki użytej do doświadczenia. W paskach tych wier
cimy po dwa do trzech otworów i przykręcamy wkręt
kami do podpórek, jak wskazuje rysunek. W innym
pasku z grubej blachy mosiężnej wiercimy otwór, który
następnie nagwintowujemy dopasowując do odpowied
niej śruby regulacyjnej. W razie braku gwintownicy
możemy wykonać otwór większy, a na nim ułożyć
nakrętkę, którą następnie przylutowujemy. Koniec
śruby regulacyjnej winien trafić w środek sztabki uło
żonej w rozwidlonych podpórkach. Z kawałka cienkiej
blachy wycinamy zgodnie z rysunkiem a przyrząd
wskazujący. Po wycięciu i oczyszczeniu krawędzi pil
nikiem wiercimy w oznaczonych miejscach otwory oraz
zaginamy po linii przerywanej. Z drutu wyginamy
skobelek, na który nakładamy przyrząd wskazujący
i wstawiamy w poprzednio wywiercone w tarczy otwory.
Na tarczy oznaczamy wskazówką luki, pomiędzy któ
rymi rysujemy podziałkę. Po ułożeniu w rozwidlonych
podpórkach sztabki odkręcamy śrubę regulacyjną aż
do czasu, gdy wskazówka przesuwana sztabką ustawi
się poziomo na pierwszej kresce podzialki. Sztabka po
podgrzaniu lampką spirytusową wydłuży się wychy
lając wskazówkę ku górze.
Aby obliczyć dokładnie w milimetrach czy dzie
siętnych milimetra wydłużenie się sztabki, musimy do
konać przy budowie przyrządu obliczeń. Przede wszyst
kim ustalamy stosunek ramion dźwigni przy przyrzą
dzie wskazującym. Obliczamy rvięc stosunek odległości
miejsca styku sztabki z blachą z punktem zawieszenia
tejże do długości wskazówki licząc od punktu zawie
szenia do końca wskazówki. Jeśli stosunek ten wy
nosi np. 1 : 5 , to na podziałce odległość 5 mm da nam
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1 mm wydłużenia sztabki. Jeżeli ten odcinek 5 mm
podzielimy na 10 równych części, to otrzymamy podziałkę, wykazującą przyrost na długości sztabki w dzie
siętnych mm.
TEMAT 49
Ryc.. 50.

R ozszerzalność m etali.

Podstawkę z drzewa robimy taką samą, jak przy
poprzednim modelu, z tą różnicą, że szerokość pod
pórek jest nieco większa z uwagi na to, że na przyrzą
dzie układamy nie jeden, a cztery p ręty metalowe
obok siebie.
Wykonanie podstawek metalowych, jak i śrub regu
lacyjnych, jest takie samo jak w poprzednim przyrzą
dzie; różnica polega tylko na tym, że na podpórkach
wykonujemy nie jedno, a cztery rozwidlenia, a cztery
śruby regulacyjne umieszczamy na jednym poziomie.
Przy montowaniu metalowych podpórek można je wpu
ścić do drzewya.
Przyrządy, wskazujące rozszerzenie sztabek-prętów,
wykonujemy w sposób następujący: Wycinamy cztery
paski z blachy np. mosiężnej. Dzielimy każdy wzdłuż
na trzy oraz w poprzek na sześć części i przecinamy po
liniach dłuższych na s/6 długości. Zewmętrzne części
paska odcinamy pozostawiając tylko małe odcinki do
zawdnięcia na osi, jak przy zawiasach. Pozostały środ
kowy wąski pasek zaginamy pod kątem prostym (rys. a).
Z innych odcinków' blachy zaginamy rurki, dopaso
wując do grubości drutu, którego użyjemy na oś. Na
odpowiedni odcinek drutu nasuwamy kolejno raz
rurkę, raz wskazówkę. Po nałożeniu czterech wskazó
wek i pięciu rurek zaginamy drut, jak wskazano na rys.,
i przytwierdzamy go do podstawki na odpowiedniej
.wysokości'! Końce szerszych blaszek wScazówek winny
być cokolwiek poniżej prętów.
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Pozostaje jeszcze wykonanie podziałek dla każdej
wskazówki oddzielnie oraz umocowanie ich na przy
rządzie. W tym celu po wymierzeniu odcinamy odpo
wiednich wymiarów cienką blachę, w której po wy
gięciu wyrzynamy piłeczką podłużne otwory i p o k r ę 
camy ją do podpórki.
TEMAT 50
Ryc. 51.

Lejek.
M ateriał: flaszka, korek i rurka szklana.

Obci nani e flaszki:
]) W miejscu obcięcia owinąć flaszkę sznurkiem
namoczonym w nafcie lub spirytusie. Sznurek zapalić,
obracając flaszkę równomiernie nagrzać na obwodzie.
Następnie oblać zimną wodą, a flaszka powinna pęknąć
równo w tym miejscu, gdzie była nagrzana. Aby pęk
nięcie było równe, dobrze jest napiłować pilnikiem
linię na obwodzie flaszki.
2) Oznaczyć pilnikiem na obwodzie flaszki linię
pęknięcia. Z drutu wyginamy pierścień, dopasowany
do średnicy flaszki. Oba końce drutu winny być dość
długie, aby mimo nagrzania pierścienia można je było
utrzym ać w ręku. Dlatego to dobrze jest nałożyć na
końce drewmiane trzonki'. Po nagrzaniu drutu otaczamy
nim flaszkę w oznaczonym miejscu. Po pewnej chwili,
gdy flaszka się nagrzeje,. zdejmujemy szybko pierścień,
a flaszkę oblewamy wodą. Gdyby flaszka nie pękła
od razu, nagrzewanie pierścieniem i oblewanie wmdą
powtarzamy kilka razy.
3) Na flaszce oznaczamy miejsce przecięcia pilni
kiem. Tuż przy oznaczonej kresce z obu stron owijamy
np. tekturą, którą obwiązujemy sznurkiem. Inny sznu
rek przywiązujemy jednym końcem do klamki lub haka,
owijamy pomiędzy tekturkam i raz dookoła flaszki,
Piwowarczyk: Zajęcia rękodz. w szkole.

a drugi koniec sznurka przytrzymuje ktoś w ręku. Te
raz staram y się przez przesuwanie flaszki wytworzyć
silne tarcie sznurka po szkle, które w ten sposób roz
grzeje się w oznaczonym miejscu. Po nagrzaniu ob
lewamy wodą.
4)
Oznaczamy miejsce przecięcia przez nadpilowanie
pilnikiem. Rozgrzewamy nad płomieniem np. sztabkę
żelazną lub szklaną, lub rozżarzamy specjalnie do tego
służący węgielek i przytykam y go do oznaczonej kreski.
Flaszka zacznie powoli wzdłuż nadcięcia pękać. Nagrze
wanie powtarzamy coraz dalej, aż do zupełnego odpad
nięcia zbędnej części.
Sz l i f o wa n i e .
Ponieważ po obcięciu brzeg flaszki będzie nierówny,
musimy go oszlifować. W tym celu przystawiamy brzeg
flaszki do kamienia toczaka i obracając go wolno ście
ram y nierówności. Aby szkło przez nagrzanie przy
tarciu nie pękło, zlewamy kamień często wodą. Zamiast
toczaka można użyć płaskiego kamienia piaskowca,
używanego do ostrzenia narzędzi.
Z kolei szlifujemy przy pomocy karborundu. W tym
celu bierzemy taflę grubszego szkła lub płytę metalową
(gruba blacha) o wymiarach 20 x 20 cm lub większą,
ujętą w ramy drewmiane. Na taflę tę nasypujemy
drobnego karborundu, zwilżamy go terpentyną i przez
pocieranie wirowe krawędzią flaszki szlifujemy.
Chcąc otrzymać delikatny szlif, szlifujemy następnie
na bardzo miałkim karborundzie.
Zamiast karborundu można użyć bardzo drobnego
przesianego piasku, zwilżonego wodą, a do doszlifo
wania ostatecznego zamiast miałkiego karborundu —
szlamu, który zbiera się na dnie toczka. Główma część
lejka jest gotowca. Pozostaje dopasowanie do otwroru
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szyjki korka i wywiercenie w nim otworu na wstawienie
szklanej rurki.
Rurkę szklaną przycinamy następująco: w oznaczo
nym miejscu nacinamy pilnikiem i przełamujemy w pal
cach w przeciwnym kierunku od nacięcia. R urka po
winna pęknąć równo. Po przecięciu szlifujemy oba
końce rurki na karborundzie lub zatapiamy krawędzie
nad płomieniem gazowym lub spirytusowym. W czasie
zatapiania krawędzi należy uważać, aby ścianki nie za
padły się do wnętrza. W tym celu należy czynić to
szybko, obracając rurkę nad płomieniem. W końcu
zestaw iam y1całość.
TEMAT 51
Ryc. 52.

Rurkę szklaną nagrzewamy nad płomieniem, stale
obracając dla równomiernego nagrzania. W czasie na
grzewania poczujemy w rękach, że szkło staje się
miękkie i daje się wyciągać. Wówczas obracając w dal
szym ciągu poza płomieniem staram y się przez wycią
ganie rurki zwęzić ją do odpowiedniej średnicy. Gdy
otrzymamy potrzebne zwężenie, obracając w dalszym
ciągu ostudzamy rurkę. W końcu nadcinamy pilniczkiem i przełamujemy. Pozostaje zatopienie ścianek.

TEMAT 52
Ryc. 53.

Pipetka.

Zatapianie (zask lep ian ie) rurek.

Koniec rurki nagrzewamy nad płomieniem tak długo,
aż zagnie się do wnętrza i stopi w jedną całość. Aby
rurka nie wytopiła się z jednej strony i nie stopiła, obra
camy ją nad płomieniem. Po zatopieniu nagrzewamy
ją jeszcze raz i lekko wydmuchujemy, aby nadać jej
równe wgłębienie, a z zewnątrz staranne zaokrąglenie.
Tak zasklepioną rurkę można wydmuchać mocniej, aż
do otrzymania kuli. W tym wypadku musimy w cza
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sie nagrzewania oraz w czasie wydmuchiwania obracać
rurkę stale, aby wydmuchiwanie szklą odbywało się
wszędzie równomiernie.
TEMAT 53
Ryc. 54.

Mając zagiąć rurkę musimy ją ogrzać w miejscu za
gięcia na większym odcinku, a wówczas zagięcie będzie
równe, a wnętrze rurki otrzyma wszędzie równy prze
krój. Należy zaginać wolno; przy szybkim zaginaniu
powstają załamania.

TEMAT 54
Ryc. 55.

Lewar.

Podobnie wykonać można lewar ze szkiełka do
lampy naftowej lub gazowej. Sposób zestawienia lewaru
przedstawia rysunek.

TEMAT 56
Ryc. 57.

Lewar.

Najprostszy lewar można wykonać następująco.
Obcinamy kawałek rurki szklanej o większej średnicy.
Obcięcia dokonujemy w ten sposób, że po oznaczeniu
miejsca obcięcia na obwodzie nadpiłowujemy pilniczkiem, a następnie przez przykładanie w tym miejscu
rozgrzanego pręta szklanego lub żarzącego węgielka po
wodujemy pęknięcie po oznaczonej linii. Po przecięciu
szlifujemy krawędzie na drobnym karborundzie. Na
stępnie dopasowujemy do rurki dwa korki, w których
wiercimy otwory o średnicy cieńszych rurek. Odcinamy
dwa odcinki cienkiej rurki, obłapiamy końce i wstawiamy
je w otwory w korkach.

TEMAT 55
Ryc. 56.

Zaginanie rurek.

Lewar.

Inny lewar widać na następnym rysunku. Do szyjki
butelki wstawiamy korek z wywierconymi dwoma otwo
rami, w których tkwią dwie rurki. Jedna, dłuższa,
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sięga prawie do dna, a na drugi jej koniec, zagięty
pod kątem prostym, nasadzamy wąż gumowy. Druga
rurka jest krótsza, zagięta pod kątem ; jeden jej koniec
wstawiony jest tylko na głębokość korka. Dla lepszego
uszczelnienia dobrze jest zagotować korek w parafinie
i na ciepło umieścić w nim rurki oraz sam korek w bu
telce. Najlepiej do tego celu nadaje się korek gumowy.
TEMAT 57
Ryc. 58.

Najlepszy rozpylacz wykonamy następująco. K a
wałek rurki szklanej wyciągamy nad płomieniem, zwę
żając go w środku. Po ostudzeniu przecinamy, a następnie
obtapiamy otwory. Z drutu mosiężnego, mosiądzowa
nego lub ocynkowanego, średnicy 1 —1Ł/2 mm, wyko
nujemy sprężynkę nawijając drut na okrągłą sztabkę
żelazną o średnicy cokolwiek mniejszej odgrubości
rurki.Po wykonaniu sprężynki rozkręcamy ją w połowie
na małym odcinku i zaginamy pod kątem prostym.
Do obu sprężynek wstawiamy rurki szklane zbliżając
dwa końce cieńsze do siebie, przy zachowaniu kąta pro
stego.

TEMAT 58
Ryc. 59.

R ozpylacz.

Na kwadratowym kawałku blachy mosiężnej, cyn
kowej lub innej rysujemy mniejszy kw adiąt (jak na
rys.) i wycinamy go. Następnie oba ramiona powsta
łego w ten sposób kąta zawijamy w jednym kierunku
w rurkę. Zawijanie wykonujemy na sztabce metalowej,
której średnica winna być cokolwiek mniejsza od śred
nicy rurki szklanej. Pozostaje tylko wstawienie rurek.

TEMAT 59
Ryc. 60.

R ozpylacz.

R ozpylacz.

W trzecim rozpylaczu materiałem łączącym obie
rurki pod kątem jest odpowiednio przycięty korek.
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TEMAT 60
Ryc. 61.

Do wykonania oziębiacza przygotowujemy szkiełko
do lampy, dwa korki i rurkę szklaną. Korki dopaso
wujemy do otworów szkiełka oraz wiercimy po dwa
otwory na rurki. Dwie krótsze rurki zaginamy nad
płomieniem, końce obłapiamy i wstawiamy do otworów
w korkach. Dłuższą rurkę nagrzewamy nad płomieniem
i zaginamy w wężownicę, jak wskazuje rysunek. W końcu
wstawiamy ją w otwory w korkach i zestawiamy cały
oziębiacz.

TEMAT 61
Ryc. 62.

Oziębiacz.

Inny oziębiacz wykonamy z dwóch flaszek. Obie
flaszki m ają obcięte dna, a krawędzie oszlifowane.
Złączenie flaszek uskuteczniamy przy pomocy opaski
gumowej z odcinka dętki rowerowej, naciągniętej na
obie flaszki. Obie szyjki flaszek korkujemy, w korkach
wiercimy po dwa otwory, w które wstawiamy rurki
szklane, dwie rurki krótsze, na końcach zagięte, i jedną
długą, przechodzącą przez całą długość obu flaszek.

TEMAT 62
Ryc. 63.

Oziębiacz.

Oziębiacz.

O statni rysunek przedstawią oziębiacz, którego można
użyć w postawie stojącej. Flaszka ma obcięte dno
jak do lejka, a szyjka jest zakorkowana. W korku
wiercimy dwa, otwory. W jeden z nich wstawiamy
krótszą rurkę do odprowadzenia zimnej wody, w drugim
otworze tkwi rurka zgięta w wężownicę lub spiralę.
Górny otwór lejka zamykamy nakrywką, wykonaną
z dykty. W nakrywce wiercimy dwa otwory. Przez
jeden z nich przesuwamy drugi koniec wężownicy,
przez drugi wkładamy odcinek rurki doprowadzającej
wodę.

TEMAT 63
Ryc. 64.

B u te lk a le jd ejsk a.

Odpowiedniej wielkości flaszkę obcinamy na pewnej
wysokości. Obciętą krawędź szlifujemy na karborundzie. Przygotowujemy arkusze staniolu (tzw. srebro,
używane do pakowania czekolady). Wnętrze obciętej
flaszki pociągamy klejem (klej stolarski, guma arabska,
klej roślinny, używany do fotografii, lub inny) i przycię
tym odpowiednio do dna i ścian pobocznicy staniolem
wyklejamy wnętrze flaszki do pewnej wysokości. Staniol
należy starannie wyrównać dociskając go gąbką z gałganka. Wyklejenie jest dobre wówczas, gdy pomiędzy
staniolem nie ma żadnych przerw. Podobnie oklejamy
butelkę z zewnątrz i pozostawiamy do zupełnego wy
schnięcia.
Następnie przygotowujemy nakrywkę butelki, która
posłuży równocześnie do podtrzymania sztabki zakoń
czonej kulą (konduktora). Nakrywę tę można wy
konać z dość grubej tektury, z dykty, z deszczyny,
a najlepiej z materiału izolującego, jak ebonit, trolit itp.,
używanego w radiotechnice. W razie użycia tektury,
dykty lub deszczyny musimy nakrywę po dopasowaniu,
wyczyszczeniu i zabarwieniu np. na czarno zaciągnąć,
względnie powlec gęstą politurą lub celuloidem, rozpu
szczonym w acetonie. W tym celu kupujemy w dro
gerii acetonu. Do flaszki z acetonem wkładamy pocięte
kawałki celuloidu (kauczuku). Celuloid rozpuści się
w nim po kilku godzinach, tworząc zawiesisty płyn.
Tak przyrządzonym płynem powlekamy nakrywkę ze
wszystkich stron i pozostawiamy aż do wyschnięcia.
Przy składaniu butelki lejdejskiej wstawiamy w otwór
gniazdo z materiału izolacyjnego, np. gniazdka do prze
puszczenia przewodników przez blachę, które nabyć
można w sklepie radiotechnicznym. Można też wstawić
kawałek pręta ebonitowego, w którym przewiercamy
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otwór, dopasowany do średnicy drutu użytego na kon
duktor.
Pozostaje do wykonania konduktor. D rut mosiężny
lub miedziany odpowiedniej długości wstawiamy w otwór
izolacji, umieszczony w nakrywce. Na jednym końcu
wykonujemy zaokrąglenie, przez które przewlekamy
kawałek mosiężnego łańcuszka. Drugi koniec ma być
zakończony kulą. W tym celu użyjemy kulki stosowanej
w łożyskach samochodowych. Przymocowujemy ją do
drutu bądź przez przyłutowamę, -bądź też rozhartowujerny kulkę w ogniu i wiercimy w niej otwór wiertłem
do metalu, w który wstawiamy drut na cynie. Można
też otwór oraz koniec drutu nagwintować, a następnie
skręcić.
TEMAT 64
Ryc. 66.

Najprostszy sposób wykonania: Do flaszki o grubej
a krótkiej szyjce dopasować nakrywkę, najlepiej z ebo
nitu lub trolitu. Następnie na drucie mosiężnym umo
cować kulę, a drugi koniec drutu przeciąć wzdłuż pi
łeczką do metalu i w rozcięcie wstawić dwa listki sta
niolu i ścisnąć obcążkami.

TEMAT 65
Ryc. 65.

Elektroskop.

Elektroskop.

Cokolwiek trudniejszy do wykonania, ale kształt
niejszy jest elektroskop przedstawiony na rysunku c.
Zamiast flaszki użyjemy przepalonej kulistej żarówki
elektrycznej. W tym celu zdejmujemy z żarówki oprawkę
metalową, przecinając ją i odlutowując druciki prowa
dzące do wnętrza. Po oczyszczeniu szkła z kleju i gipsu
wyłamujemy wystającą z wnętrza rurkę, wpuszczając
przez to do wnętrza powietrze. Z kolei na odpowiedniej
wysokości oznaczamy miejsca obcięcia i po nakreślonej
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linii nadpiłowujemy bardzo drobniutko nasiekanym pilniczkieni (zegarmistrzowskim). Po opilowaniu dookoła
przykładamy do nacięcia rozgrzany pręt szklany, który
spowoduje pękanie po linii. Czynność tę powtarzamy
kilkakrotnie, aż zbędna część odpadnie. Następnie bar
dzo delikatnie szlifujemy krawędzie. Ponieważ w ża
rówkach szkło jest bardzo cienkie, możemy kilka w pracy
popsuć, zanim jedną uda się nam starannie oszlifować.
Pozostaje dopasowanie nakrywy i podstawy. Pod
stawę wykonujemy z 2 krążków, z których jeden jest
z otworem, względnie z wgłębieniem, w które wklejamy
bańkę przy pomocy kleju lub celuloidu rozpuszczonego
w acetonie. W końcu zestawiamy całość.
TEMAT 66
Ryc. 67.

Turbina.

Najpierw wykonamy podstawę. Składa się ona z de
ski prostokątnej, w którą wstawiamy na czop walcowy
prostopadłą beleczkę. Do górnego końca beleczki przy
twierdzamy małą poziomą deseczkę. Na odpowiedniej
wysokości przyklejamy dwa klocki z wgłębieniem do
pasowanym do przekroju rurki szklanej.
Z kolei przycinamy odpowiedniej długości rurkę
szklaną i szlifujemy krawędzie. Na wysokości zetknię
cia się rurki z klockami nakładamy opaski gumowe
(z dętki rowerowej). Z blachy ucinamy dwa paski, na
końcach których przekłuwamy po dwa otwory. Jeden
koniec pasków przykręcamy do beleczki, we wgłębienie
wstawiamy rurkę szklaną i otaczamy ją paskami blasza
nymi przy twierdza jąc drugi koniec wkrętkami do be
leczki. W ten sposób umocowujemy rurę.
Z kolei wykonujemy właściwą część turbiny, tj. koło
turbinowe. W tym celu wycinamy z blachy krążek
o średnicy wewnętrznej rury. W środku krążka wiercimy

otwór o średnicy drutu użytego na oś. Aby krążek dobrze
byl przytwierdzony do osi, nakładamy z obu stron
krążka np. nakrętki i z obu stron starannie oblutowujemy.
Po przytwierdzeniu krążka do osi dzielimy obwód jego
na kilka części, np. 8, 10, w zależności od jego średnicy,
i w oznaczonych miejscach przecinamy nożycami w kie
runku dośrodkowym (po promieniu). Po nadcięciu za
ginamy każdy wycinek pod kątem 20 do 30°. Wszystkie
zagięcia muszą być wykonane w jednym kierunku.
Jeden koniec osi zaostrzamy dla zmniejszenia tarcia
w łożysku, drugi zaopatrujem y w mały krążek m eta
lowy z rowkiem na obwodzie (blok).
Z kolei przygotowujemy łożysko z biachy. Dolne łoży
sko, jak wskazuje rysunek, jest wykonane z paska blasza
nego, trzykrotnie zgiętego pod kątem prostym. Na jed
nym końcu wiercimy otwory na przepuszczenie wkrętek,,
na drugim zaś wybijamy punktakiem wgłębienie-łożysko. Aby oś nie wyskoczyła z łożyska, nakładamy na bla
chę dokoła wgłębienia nakrętkę i przylutowujemy ją.
Górne łożysko wykonujemy też z blachy w kształcie
trójkąta równoramiennego. Tuż przy wierzchołku wier
cimy otwór, a w przeciwległy bok zaginamy pod kątem
prostym. Wiercimy w zagięciu podpory i przyśrubowujemy do beleczki. Przy ustawianiu łożysk należy zwróciś uwagę na umieszczenie krążka-turbiny w ru rze:
nie może on ocierać się o jej ścianę. Na górnej de
seczce przykręcamy wkrętką jakiś przyrząd, np. wska
zany na rys., który ma być poruszony przez turbinę.
Przeniesienie siły na oba bloki odbywa się przy po
mocy nitki. Pozostaje jeszcze wykonanie zbiornika na
wodę. W tym celu odcinamy słój, szlifujemy krawędzie
i zestawiamy cały przyrząd.
Części drewniane zaciągamy politurą lub lakierem,
części metalowe lakierem do metalu.
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TEMAT 67
Ryc. 68.

M łynek S eg n era.

Wykonanie podstawy. Odpowiednio do wymiarów
zbiornika przycinamy deseczkę na podstawę. Po ostruganiu i oczyszczeniu wstawiamy w nią na czopie pio
nową beleczkę. Do beleczki przytwierdzamy powyżej
zbiornika na wodę poziomą beleczkę, a do górnego końca
cienką deseczkę poziomą. W deseczce tej wiercimy
otwór-łożysko.
Do dolnej poziomej beleczki przykręcamy wkręt
kami pasek z grubszej blachy, zgięty pod kątem prostym.
Aby wykonać na nim wgłębienie-łożysko na oś, odmie
rzamy odległość łożyska od pionowej beleczki na górnej
deseczce i odległość tę przenosimy na blachę. W ozna
czonym miejscu wykonujemy wgłębienie punktakicm,
nakładamy nakrętkę i przylutowujemy.
Z kolei odcinamy odpowiedni kawałek grubszego
drutu mosiężnego na oś. Jeden koniec drutu zaostrzamy.
Z rury szklanej odcinamy potrzebnej długości ka
wałek. Można też z powodzeniem użyć szkła do lampy
naftowej lub gazowej. Do dolnego końca dopasowu
jemy korek, w którym wiercimy otwór na oś, i cztery
otwory na rurki szklane. Z rurki szklanej odcinamy
po uprzednim wygięciu nad płomieniem cztery kawałki,
które osadzamy w korku, zwracając wyloty rurek w jed
nym kierunku.
Dobrze jest użyć rurki o większej średnicy, ale za to
zwężonej przy wylocie.
Pozostaje jeszcze umocowanie osi w górnym końcu
rury przez wykonanie krzyżaka z przewierconym otwo
rem na óś, a dopasowanego ściśle do otworu rurki.
W końcu odcinamy część słoja na zbiornik i szlifu
jemy krawędzie.
Po zestawieniu całości zgodnie z rysunkiem części
drewniane zaciągamy politurą lub lakierem.
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TEMAT 68
Ryc. 69.

Studnia.

Przyrząd ten składa się z dwóch części, z właściwej
pompy studziennej i z podstawy wraz ze zbiornikiem
na wodę.
Do wykonania pompy użyjemy dwu odcinków rury
szklanej o jednakowej średnicy. Po przycięciu rur szli
fujemy krawędzie. Następnie przycinamy dwa korki,
jeden do złączenia obu rur, drugi do zatkania dolnego
otworu. W korku łączącym rury wiercimy otwór na
przepuszczenie drutu utrzymującego tłok. W połowie
korka wiercimy otwór prostopadły do poprzedniego.
W otwór ten wstawiamy szklaną rurę, zagiętą pod ką
tem prostym, która posłuży jako rura odpływowa.
W dolnym korku przewiercamy otwór i wstawiamy
weń rurkę szklaną przedłużającą pompę do zbiornika
z wodą umieszczonego na podstawie. Z przeciwnej strony
korka nadwiercamy trochę większy otwór, a następnie
przygotowaną kulkę łożyskową, potrzebną na wentyl,
nagrzewamy nad płomieniem i wypalamy nią wgłębienie
do połowy kuli. Wgłębienie to należy oczyścić bardzo
delikatnie i napuścić tłuszczem (wazeliną). Aby kułkawentyl w czasie pracy nie wypadła ze swego łożyska,
należy wykonać z cienkiego drutu dwa łuki (skobelki)
i umocować je w korku, jak podano na rysunku.
Na tłok można użyć korka łub drewienka,' ale pod
warunkiem, że dopasujemy go do otworu w stanie
mokrym. W razie użycia drewna wykonujemy na wałeczku-tłoku jeden lub w odstępach dwa rowki i nawi
jam y w nich nitkę, tworząc tzw. pierścienie. W środku
wałka wiercimy otwór oraz umieszczamy, podobnie jak
w poprzednim 'wypadku, kulkę łożyskową-wentył w za
głębieniu wykonując równocześnie z drucika ochraniacz
przed wypadaniem jej z łożyska.
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Z grubszego drutu wykonujemy łuk-skobelek z kół
kiem u góry i wstawiamy go do tłoka. Umocowanie
musi być trwałe, w przeciwnjnn razie może w czasie
pracy wypaść. Z drutu dość grubego wykonamy prze
dłużenie ramienia dźwigni z odpowiednimi zaokrągle
niami.
Po wykonaniu pompy oraz sprawdzeniu jej działania
wykonujemy dla niej podstawę. Składa się ona z pro
stokątnej deski i pionowej beleczki wstawionej do niej
na czopie; do podstawy tej przytwierdzamy przy po
mocy pasków blaszanych pompę. Pomiędzy pompę
i beleczkę wstawiamy korki lub drewienka, a rurkę
szklaną w miejscu zetknięcia się z blachą owijamy
opaskami gumowymi.
Na końcu beleczki wykonujemy rozwidlenie, w które
wstawiamy na osi dźwignię dwuramienną o kształcie
wskazanym na rysunku.
W końcu obcinamy część słoja, szlifujemy krawędzie
i otrzymujemy z niego zbiornik na wodę, który usta
wiamy pod pompą. Części drewniane malujemy farbą
a metalowe lakierem.
TEMAT 69
Ryc. 70.

Studnia.

Cały model wykonujemy z dykty 3—4 mm. Składa
się on z trzech warstw dykty sklejonej z sobą. Pierwsza
warstwa przedstawia kontur rysunku studni bez dźwigni.
Druga i trzecia odpowiada częściom zakreskowanym
na rysunku ukośnie. Środkowa warstwa w miejscu,
gdzie przesuwa się tłok, jest wycięta szerzej, tworząc po
sklejeniu z oboma pozostałymi warstwami podłużne łożysko-szyny, w których przesuwać się będzie tłok.
W tym celu tłok składający się z dwóch warstw dykty
ma dolną warstwę, dopasowaną do szerokości wycięcia
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w drugiej warstwie, a górną do trzeciej. U dołu pompy
i w tłoku wykonujemy wentyl z klocków, do których
przyklejamy małe deseczki. Wentyle te można przy
mocować przy pomocy małych zawiasków łub zawiaski
wykonać przyklejając małą skórkę.
Do tłoka wprowadzamy z drutu luk z kółkiem, do
którego doczepiamy drut jako przedłużenie ramienia
dźwigni; W końcu wycinamy z dykty dźwignię, wier
cimy w niej otwór i składamy całość przyrządu zgodnie
z rysunkiem. Po wykonaniu przytwierdzamy model do
deseczki-podstawy, a następnie malujemy w odpowied
nich kolorach farbą olejną.
TEMAT 70
Ryć. 71.

P iec pokojow y.

Jest to właściwie przekrój modelu pieca pokojowego.
Wykonany jest z dykty z czterech do pięciu warstw.
Dolna warstwa zajmuje przestrzeń całego przekroju,
następne warstwy przycięte, są odpowiednio do prze
kroju. W palenisku umocowujemy ruszta z podziurko
wanej blachy, a z zewnątrz przymocowujemy drzwiczki,
blaszane lub z dykty, zamykające popielnik i palenisko.
Po sklejeniu wszystkich warstw przykręcamy mo
del do podstawy oraz malujemy całość farbą olejną.
Dla uwypuklenia działania pieca malujemy, kanały
i przewód kominowy farbą jasną, palenisko czerwoną,
popielnik niebieską. Na modelu tym moż.na wykazać
działanie pieca. W tym celu przycinamy odpowied
nich wymiarów dość grube szkło i nakrywamy nim
z przodu przekrój. Nieodzownym warunkiem udania
się doświadczenia jest ścisłe przyleganie szklą do prze
kroju. N a ruszta kładziemy tlącą się watę lub korek;
po przymknięciu drzwiczek paleniska, a przy pozo
stawionych otwartych drzwiczkach popielnika powsta-
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nie ciąg powietrza, który skieruje wydobywający się
dym kanałami do przewodu kominowego. Jeśli ciąg
powietrza jest słaby, przedłużamy komin przy pomocy
rury papierowej.
TEMAT 71
Ryc. 72.

-

S ik aw k a s tra ż a c k a .

Wykonanie sikawki strażackiej podobne jest do wy
konania modelu studni.
Całość wycinamy z dykty sklejając ją z trzech warstw.
Pierwsza warstwa ma kształt prostokąta i obejmuje
powierzchnię tylnej ściany sikawki. Druga i trzecia
warstwa składa się z części o kształcie, oznaczonym na
rysunku plamą zakreskowaną ukośnie. Środkowa war
stwa w miejscach, gdzie przesuwają się tłoki, jest odpo
wiednio mniejsza. Tworzy ona po sklejeniu jej z pozo
stałymi warstwami podłużne łożyska, w których prze
suwać się będą tłoki. Po sklejeniu dykty dorabiamy
podstawę, do której przytwierdzamy model sikawki.
Wentyle wykonujemy z klocków drewnianych i przy
twierdzamy w określonych miejscach na zawiasach lub
cienkiej skórze. Tłoki robimy też z dykty, dopasowując
dolną część do łożyska, a górną do otworu zewnętrznego
„cylindra“. W górnej warstwie tłoka wycinamy wgłę
bienie, w którym umocujemy przedłużenie ramienia
dźwigni. Następnie wykonujemy właściwą dźwignię, na
której obu końcach po wywierceniu otworów wstawiamy
rączki.
W końcu zestawiamy całość według rysunku i malu
jemy w odpowiednich kolorach farbą olejną: np, prze
krój sikawki brązową, kanały przeprowadzające wodę
do cylindrów jasnoniebieską, kanały doprowadzające
wodę do zbiornika, zbiornik i cylindry białą, tłoki i wen
tyle czerwoną a dźwignie czarną.
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TEMAT 72
Ryc. 73.

P rz e k ró j c y lin d ra p aro w eg o .

Model cylindra parowego po narysowaniu na grub
szej klejonce lub deszczynie wyrzynamy, a krawędzie
oczyszczamy starannie pilnikiem. W miejscach, gdzie bę
dzie się przesuwać listwa poruszająca tłoki, wykonujemy
odpowiednie wcięcie. Z kolei przygotowany w ten sposób
model cylindra naklejamy na większym kawałku dykty
0 kształcie podanym na rysunku. Oddzielnie przyci
namy dwa małe klocki, które imitować będą wentyle,
oraz jeden klocek z odpowiednimi wycięciami, im itu
jący zawory zamykające dopływ pary do cylindra.
Z oddzielnego klocka przycinamy odpowiedniej dłu
gości i grubości tłok, który następnie przymiocowujemy
do listwy korbowodu. Pozostaje jeszcze wykonanie
dwóch kól napędowych, złączonych na wspólnej osi,
oraz pozostałego ramienia korbowodu. Po zestawieniu
całości przekrój samego cylindra malujemy farbą olejną
(np. czarną), wnętrze cylindra jasnoniebieską, tłok —
żółtą, wentyle i zawory — czerwoną. Aby wykazać
działanie wentyli i zaworów przy pracy tłoka, można
w miejscach przesuwania się ich wykonać w dykcie
odpowiednie rowki, przez które przykręcamy wentyle
1 zawór do kawałka prostokątnego klejonki. Przesu
wanie się tłoka poruszanego przy pomocy kola napę
dowego w jedną stronę dosunie prawy wentyl do ścianki
przedniej cylindra zamykając tym samym dopływ
pary z tłoka, a otwierając równocześnie zawór dopro
wadzający parę. Zawór doprowadzający z drugiej
strony tłoka jest zamknięty, wentyl natom iast otwar
ty. Przy obrocie kola o 180° tłok przesunie się w prze
ciwnym kierunku, a zawory i wentyle zmienią swe
położenie. Całość przykręcamy do podstawy z grub
szej deski.

S taty w .

TEMAT 73
Ryc. 74.

Do deseczki prostokątnej wstawiamy na czopie beleczkę o przekroju kwadratowym. W beleczce wiercimy
w określonych odstępach otwory (nieco ukośnie). Ca
łość czyścimy i politurujemy.

TEMAT 74
Ryc. 75.

Statyw .

Do deseczki prostokątnej wstawiamy na czopie
beleczkę o przekroju okrągłym. W beleczce wiercimy
otwory. N a każdej określonej wysokości otwory te
przecinają się pod kątem prostym.
U c h w y ty do s ta t y w ó w .
Do statywu 74. Z jednego kawałka deski odcinamy
część o kształcie podanym na rys. Po wyprawieniu jej
i wykonaniu czopa przecinamy piłą po linii poziomej
i odcinamy po linii pionow ejzaznaczonej na rys.,
mniejszą szczękę uchwytu, po czym wyczyszczamy
pilnikiem. Obie części łączymy przy pomocy zawiasów
wkrętkami. Następnie oznaczamy na obu częściach
otwory,, wycinamy je, czyścimy i wyklejamy grubym
suknem. Dociskanie szczęk odbywa się przy pomocy
śruby z nakrętką motylkową, przepuszczoną przez
wywiercony w tym celu otwór, bądź przy. pomocy opaski
gumowej (np. dętki rowerowej) ściskając obie szczęki.
Do statywu 75. Uchwyt ten składa się z dwóch
części. Część pierwsza wykonana jest z kawałka twar
dego drzewa, w środku którego wiercimy otwór odpo
wiadający średnicą grubości beleczki statywu. Z boku
wiercimy inny otwór na czop uchwytu oraz mały otwór,
służący do przetykania metalowej przetyczki. Uchwyt
właściwy robimy ta k /ja k podano poprzednio.

P iw o w a rczy k : Z ajęcia rękodz. w szkole*
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TEMAT 75
Ryc. 76.

S taty w .

Do podstawki drewnianej wstawiamy w wywier
cony poprzednio otwór metalowy pręt o średnicy 6 mm.
Dobrze jest nagwintować na jednym końcu pręt i po
nałożeniu nakrętki i przełożeniu przez otwór przykręcić
z drugiej strony deski drugą nakrętką. Aby nakrętka
pod deską nie wystawała, należy zrobić dla niej wgłę
bienie. Z pręta tej samej grubości wykonujemy hak.
W tym celu odcinek pręta spilowujemy, tj. zaostrzamy
na dłuższej przestrzeni i zaginamy, jak wskazuje rys.
Drugi koniec haka wstawiamy w odcinek rurki mosięż
nej do połowy jej długości i oblutowujemy. Pozostały
otwór rurki służy do nakładania na statyw. Na rys.
pokazane zostały trzy rodzaje uchwytów.
A. Z dwóch pasków metalowych, odpowiednio wy
giętych i przewierconych, wykonujemy metalową część
uchwytu. Obie części są znitowane. Pozostałą część
drewnianą uchwytu wykonujemy tak, jak podano przy
statywie drewnianym. Część metalową przykręcamy
do drewnianej wkrętkami.
B. Z paska grubej blachy, po zagięciu w połowie, wy
ginamy zaokrąglenie cokolwiek mniejsze od grubości pręta
statywu, pozostałe końce formujemy zgodnie z ry s .; służą
one do trzym ania np. probówki. Po wykonaniu zagięć
jedno ramię odcinamy w połowie piłką do metalu oraz
wiercimy otwory na umieszczenie śrub motylkowych.
O. Trzeci uchwyt wykonujemy całkowicie z metalu.
Z jednego paska zaginamy dolną część, która nałożona
będzie na pręt statyw u i przymocowana przy pomocy
śruby z nakrętką motylkową. Do zagiętej części przynitowujemy pod kątem prostym drugą część, wygiętą
z taśm y metalowej w kształcie widełek. Przez oba ra 
miona widełek przewiercamy otwory, wstawiamy w nie
śrubę motylkową, a szczęki uchwytu wyklejamy suknem.
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TEMAT 76
Ryc. 77.

W aga.

Podstawę wykonujemy z drzewa.
Składa się
ona z deski prostokątnej, w której osadzamy na
czopie prostopadłą beleczkę. Po oczyszczeniu i zapoliturowaniu podstawy osadzamy na końcu beleczki
z grubszego drutu haczyk, na którym zawiesimy wła
ściwą wagę.
Z płaskiej beleczki wykonujemy dwuramienną dźwig
nię. Dokładnie w połowie jej długości wiercimy otwór
i osadzamy w nim metalową oś. Na obu końcach dźwigni,
w równych odstępach od środka, wiercimy po jednym
otworze, w których umieścimy krążki do zawieszenia
talerzy wagowych. W tym celu przez otwór przesuwamy
odcinek drutu i po zagięciu go pod kątem prostym
zawijamy jeden koniec dookoła drugiego, a zbywa
jącą część odcinamy. Drugi koniec zaginamy w kształ
cie haczyka. Z innego odcinka drutu wykonuje
my wieszadło na dźwignię.
D rut ten zaginamy
w połowie, skręcamy spiralnie do połowy, a z pozo
stałych końców wykonujemy rozwidlenie. Na obu koń
cach widełek wykonujemy kółka, w których osadzimy
oś dźwigni.
Talerze wagowe możemy wykonać z drzewa w po
łączeniu z drutem lub z blachy i drutu. Wycinamy dwa
prostokąty z blachy zaginając na każdym z nich na dwóch
przeciwległych bokach paski. Większy odcinek drutu
zaginamy w połowie jego długości wykonując kółka.
W równych odstępach od kółka zaginamy drut pod
kątem prostym. (Odległość obu zagięć od siebie odpo
wiada dokładnie szerokości talerza). W pewnej odległo
ści od zagięć wykonujemy powtórne zagięcie pod kątem
prostym i przylutowuj emy do talerzy od spodu. Aby
talerzyk nie przechylał się, dobrze jest poprowadzić
drut pod nim, jak wskazuje rys. a.
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Zamiast haczyków z drutu do wieszania talerzy mor
żna wykonać wieszaki z blachy, a sposób wykonania
ich wskazuje rys. b. Z paska blachy wykonujemy, po
dwukrotnym zagięciu pod kątem prostym, widełki.
Pomiędzy zagięciami wiercimy otwór, przez który prze
tykam y mosiężny gwóźdź z dużą czapeczką, formując
jego koniec w haczyk. W obu końcach widełek wiercimy
otwory, w których osadzamy oś z gwoździa. Zamiast
gwoździa można użyć śruby z nakrętką. Aby waga
była lepsza, należy wykonać dźwignię z metalu. Do
tego celu użyjemy odcinka taśm y żelaznej, tzw. bed
narki. Zawieszenie haczyków oraz samej dźwigni wy
konamy w tym wypadku tak, jak podano przy rys. b.
Aby waga była czuła, punkty zawieszenia dźwigni i ta 
lerzy wykonamy tak, jak się to stosuje przy wagach
normalnych. W tym celu na osie użyjemy prętów
stalowych o przekroju trójkątnym , a łożyska wypiłujemy w kształcie trójkąta. W tym wypadku unikniemy
zbędnego tarcia, co jest konieczne dla czułości wagi.
TEMAT 77
Ryc. 78.

W ahadło.

Dwie dłuższe beleczki łączymy na zwidłowanie
z trzecią krótszą, poprzeczną.
Następnie wprowadzamy je na czopach do poziomej
deski podstawy.
W górnej beleczce wkręcamy w pewnych odstępach
haczyki. Na wahadła nadają się dobrze kule łożyskowe.
Po odhartowaniu w ogniu wiercimy w nich otwory,
w które wstawiamy haczyki, i oblutowujem y; lepiej
jest otwory nagwintować a haczyki wkręcić. Pozostaje
zawieszenie kul na górnych haczykach przy pomocy
sznureczków. Części drewniane podstawy czyścimy, politurujemy lub zaciągamy lakierem.
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TEMAT 78
Ryc. 79.

Do deseczki-podstawki wprowadzamy na czopie
pionową beleczkę, na końcu której wycinamy rozwid
lenie. Z płaskiej a długiej listwy przygotowujemy dwuramienną dźwignię. N a całej jej długości oznaczamy
podziałkę cm. Na środku dźwigni oraz w rozwidleniu
pionowej podpórki wiercimy otwory i przetykamy
śrubą z nakrętką lub przetyczkę z drutu.
Z odpowiednio wyciętego i zagiętego paska blachy
wykonujemy skuwki. Przez zagięte na siebie dwie blaszki
wiercimy otwór i przekładamy przez niego gwóźdź. Po
wygięciu go w formie haczyka oblutowujemy od spodu.
Skuwki powinny wchodzić na ramię dźwigni dość ciasno
(rys. a).
Z beleczki drewnianej przycinamy jednakowej dłu
gości odcinki, które posłużą nam za ciężarki. Do każ
dego ciężarka wkręcamy po dwa haczyki. Wszystkie
części z drzewa czyścimy, politurujemy lub zaciągamy
lakierem. Wykonanie podziałki: Po oznaczeniu kresek
podziałki ołówkiem nadcinamy bardzo lekko ostrym
płaski dłutem. W nacięcia napuszczamy cienkim piór
kiem tuszu. Cyfry wybijamy metalowymi czcionkami.

TEMAT 79
Ryc. 80.

D źw ignia.

R ównia pochyła.

Do dłuższej deski-podstawki wstawiamy na czopie
lub na nakładkę prostopadłą beleczkę, w której w pew
nych odstępach wywierciliśmy poziome otwory. Z in
nej cieńszej deseczki/dłuższej od podstawy, wykonamy
równię pochyłą. Jeden koniec przykręcamy przy po
mocy zawiasów do podstawy, na drugim zaś wycinamy
rozwidlenie, głębokie i szerokie, odpowiednio do zasto
sowanego bloku.
Z klejonki wycinamy dwa krążki jednakowej śred
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nicy i jeden o średnicy mniejszej o 6—10 mm. Po skle
jeniu krążków i przewierceniu na środku otworów
osadzamy go w rozwidleniu na osi przełkniętej przez
całą szerokość równi. Do otworów w pionowej beleczce dostrugujemy kołeczek, który posłuży do opie
rania na nim równi pochyłej.
Oddzielnie wykonujemy wózek. Z przyciętych de- •
seczek zbijamy, względnie skręcamy wkrętkami małe
pudełeczko bez wieczka. Z dość grubej klejonki wyrzynamy cztery krążki, a po wywierceniu w nich otwo
rów przykręcamy wkrętkami z boku do dna pudelka.
Kółka winny luźnie obracać się na osiach. Z przodu
wózka wkręcamy haczyk do przytwierdzenia sznurka.
Przy ćwiczeniach sznurek ten przekładamy przez blok,
a na drugim jego końcu zawieszamy bądź bezpośrednio
ciężarek, bądź talerzyk wagowy, na którym ustawiamy
ciężarki.
Całość po oczyszczeniu politurujemy lub zaciągamy
lakierem.
TEMAT 80
Ryc. 81.

K ołow rót.

Do dwóch beleczek płąskicli wstawiamy na czopie
dwie beleczki o przekroju kwadratowym. Na końcach
obu beleczek wycinamy wgłębienie-rozwidlenie. Sze
rokość rozwidlenia równa się grubości drutu, którego
użyjemy na oś wału korbowego. Obie dolne beleczki
spinamy dwoma poprzeczkami przy pomocy wkrętek
lub gwoździków.
Z odcinka beleczki strużemy walec, wiercimy w nim
otwory i wstawiamy w nie z obu końców korby. Aby
korby nie obróciły się w walcu, należy końce ich (które
będą wstawione w otwór) sklepać na kowadełku młot
kiem. Cały kołowrót po oczyszczeniu zaciągnąć lakierem.

55
TEMAT 81

Bloki.

Przedstawione na rys. bloki służą .do przyczepienia
Ryc. 82,
83. do stołu, np. do doświadczeń przy tarciu.
Wykonujemy je w całości z klejonki. Podstawkę do
bloku wyrzynamy, zgodnie z kształtem podanym na
rys., z trzech kawałków klejonki, które następnie skle
jamy i ściskamy do zupełnego wyschnięcia. Środkowa
część podstawki jest krótsza i tworzy z pozostałymi
zewnętrznymi klejonkami rozwidlenie, w które wsta
wimy blok. Sposób wykonania bloku podany został
poprzednio przy równi pochyłej. Wycięcie do osadzenia
na płycie stołu robimy większe, a samo przychwycenie
odbywa się przy pomocy klina.

TEMAT 82
Ryc. 84.

Ś m igło.

Na deseczce odpowiedniej długości (około 60—80 cm)
przytwierdzamy przy pomocy czopów dwie podpórki,
jedną dłuższą, drugą krótszą. Pomiędzy podpórkami
wstawiamy w wywiercone otwory gruby (5 mm)
drut. Na drut ten nawlekamy szpulkę od nici, do
której przytwierdzamy wycięte z blachy śmigło. Aby
śmigło po dojściu do wyższej podpórki nie uderzyło
w nią, nakładamy na drut wałek drewniany lub gu
mowy.
Wygięcie śmigła winno tuż przy szpulce wynosić
45° w stosunku do ścianki licowej szpulki i stopniowo
przechodzić na końcach na 15°.
Chcąc wprawne śmigło w ruch obrotowy nawijamy na
szpulkę sznurek i silnym pociągnięciem sznurka wpra
wiamy w ruch śmigło. Śmigło wirując, przesunie się
do przeciwległego końca drutu.
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TEMAT 83
Ryc. 85.

Na deseczce-podstawce umieszczamy na czopach
cztery pionowe listwy. Z innej deseczki wykonujemy
rynienkę, otoczoną cienkimi listewkami. Rynienkę tę
umieszczamy pomiędzy pionowymi listewkami nieco
ukośnie dla spadku wody i przybijamy. Tylne pionowe
listwy łączymy od góry i dołu listwami poziomymi.
Drugą rynienkę umieszczamy pomiędzy przednimi .pio
nowymi listewkami. Rynienka powinna mieć spadek
dla odpływu wody.
Oddzielnie wykonujemy koło wodne. Z grubego
walka drewnianego odrzynamy odpowiedniej długości
odcinek i przybijamy do niego z obu stron krążki wy
cięte z klejonki. Pomiędzy krążki wstawiamy deseczki,
które powinny przylegać ściśle do krążków i wałka,
i przybijamy je lub przykręcamy wkrętkami. Całe kolo
osadzamy na. osi z grubego drutu i wstawiamy na
odpowiedniej wysokości pomiędzy przednie pionowe
listewki. N a wystającej części osi można osadzić blok
(koło napędowe) i przenieść silę wytworzoną przez kolo
nasiębierne na inne koło umieszczone na osi osadzonej
w tylnych pionowych listewkach. Na osi tej można
umocować dodatkowo małe kółko zębate, np, od zegarka,
które będzie imitować piłę tarczową. Cały model po
oczyszczeniu malujemy fafbą olejną lub lakierem.

TEMAT 84
Ryc. 86.

Koło wodne nasiębierne.

Wiatrak.

Z odpowiednio przyciętych deseczek zbijamy pomieszczenie-budynek dla wiatraka. Osadzamy w dnie
okrągłą beleczkę, którą następnie zaczopujemy w podstawkę-krzyż, złączoną na nakładkę krzyżową.
Z beleczki wykonujemy oś w ten sposób, że beleczkę
o kwadratowym przekroju nadcinamy w pewnym miej
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scu i zestrugujemy do tego nadcięcia na okrągło, po czym
oczyszczamy pilnikiem. W przedniej ścianie (szczytowej)
wiercimy otwór, przesuwamy przez niego wspomnianą
oś, nakładamy na nią blok, który przytwierdzamy na
na stałe, a przeciwległy koniec osi osadzamy w małej
deszczułce z wywierconym otworem. Deszczułkę tę
przyklejamy do ściany wiatraka. Aby oś nie wysu
nęła się, przetykamy ją gwoździkiem tuż za ścianą
przednią.
Z drutu wyginamy cztery skrzydła, osadzamy je
w wystającej osi oraz oklejamy papierem. Jeżeli uży
jemy na skrzydła drutu od parasola (z rowkiem), to
po odpowiednim wygięciu i osadzeniu w osi wstawiamy
między przeciwległe rowki cienkie tekturki w kształcie
prostokątów.
Wewnątrz w iatraka wykonujemy urządzenie im itu
jące przenoszenie siły ze skrzydeł na kamienie młynar
skie. W tym celu na drucie umieszczamy dwie szpulki,
a drut-oś osadzamy w bocznych ściankach wiatraka,
prostopadle do osi skrzydeł. Oddzielnie wykonujemy
drugi blok, który osadzamy na innej osi, na końcu
której umocowujemy krążek im itujący kamień. Oś
przytwierdzamy przy pomocy odpowiednio przewierwierconych beleczek do ściany przedniej. Pod dolnym
krążkiem umieszczamy na podwyższeniu drugi krążek,
im itujący drugi kamień. Aby oba krążki przy obrocie
nie powodowały dużego oporu przez tarcie, należy po
między krążkam i: umieścić na środku we wgłębieniu
małą kulkę łożyskową, np. rowerową, i dobrze ją naoli
wić. Po zmontowaniu zakładamy na pionowy i poziomy
blok cienki sznureczek, który przekładamy przez obie
szpulki, jak wskazuje rys. a. Całość malujemy farbą
olejną.
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TEMAT 85
Ryc. 87.

Ze ga r w ahadłow y.

Do deseczki-podstawki wstawiamy na czopie pio
nową wąską, dość długą deseczkę. Na końcu tej de
seczki wycinamy cztery nacięcia, w które wstawiamy
cztery poziome beleczki. Na końcu tych beleczek umie
szczamy kwadratową deseczkę z odpowiednimi wycię
ciami.
Z dość grubej beleczki strużemy wałek, na którym
osadzamy wycięte z blachy koło zębate. (Kształt zę
bów wskazuje rys. a). Wałek ten umocowujemy na osiach
(wbite gwoździe w ścianki licowe walka) w górnej czę
ści podstawy. Osie wałka winny być luźno umieszczone
w łożyskach.
Z innej beleczki strużemy cieńszy w'ałek. Nad
kółkiem zębatym wycinamy otwór, w który wstawiamy
pasek blaszany, odpowiednio wygięty (rys. a). Po
osadzeniu na osi umocowujemy w podstawie nad po
przednim wałkiem. Jeden koniec osi wyprowadzamy
poza deskę i po zagięciu pod kątem prostym osadzamy
na niej wahadło.
Wahadło wykonujemy z drzewa. Na listewkę na
suwamy krążek, sklejony* z trzech części z cienkiej
klejonki. Środkowy krążek ma wyciętą przez środek
część na szerokość listwy. W górnej części listwy, nieco
szerszej, wycinamy podłużny otwór, a przy końcu wy
cięcia wiercimy świderkiem otwór na wstawienie zagię
tej części osi. W listwie wiercimy w pewnych odstę
pach otwory oraz taki sam otwór w krążku. Przety
kając przetyczką metalową umocowujemy krążek na
potrzebnej wysokości, skręcając lub wydłużając ramię
wahadła.
Do walca z kołem zębatym przytwierdzamy sznurek,
a do drugiego końca sznurka przywiązujemy ciężarek,
który można wykonać z twardego drzewa. W odcinku
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grubego walca wiercimy od dołu otwór, który po napeł
nieniu np. ołowiem zatykam y na kleju kołkiem. Po
oczyszczeniu zaciągamy lakierem i wkręcamy odpowiedni
haczyk. Cały zegar czyścimy -i zaciągamy lakierem.
TEMAT 86

Ryc. 88.

Na ekrany użyjemy klejonki 3—4 mm, obustronnie
wyczyszczonej i zapoliturowanej, względnie pomalo
wanej farbą lub emalią. W ekranach (kilku) wykonu
jemy odpowiednie otwory: np. okrągły otwór wier
cimy w środku ekranu, wąski otwór podłużny wyrzynamy krzywką itp.
Podstawki wykonamy albo z klocków drewnianych
prostopadlościennych, wycinając w nich wycięcia (gnia
zda) na wstawienie klejonki, albo w kształcie połowy
krążków z odpowiednimi zacięciami. Podstawki mogą
być oddzielne lub złączone z klejonką ekranu na stałe
(na kleju).

TEMAT 87
Ryc. 89.

E k ra n y .

Peryskop.

Można go zbudować z tektury lub z drzewa.
A.
Wykonując go z tektury przycinamy dwie ścianki
boczne, kształtem zbliżone do litery Z, oraz pozostałe
pasy tektury, którymi wypełnimy pozostałe ścianki.
Na pasach tych wykonujemy zakładki, które przykle
jam y do ścianek bocznych. Dobrze jest przed skleje
niem zaczernić wewnętrzne ściany tuszem lub okleić
czarnym matowym papierem. Po sklejeniu pudełka
wstawiamy lusterka i umocowujemy je, oklejając pas
kami papieru. W końcu zaklejamy oba otwory tek tu r
kami z wyciętymi okienkami. Pozostaje jeszcze okle
jenie całości zewnątrz papierem introligatorskim.
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B.
Wykonując z drzewa, najlepiej z 4—5 mm kle
jonki, wycinamy ścianki boczne w kształcie litery Z oraz
pozostałe ścianki. Po dokładnym dopasowaniu wszyst
kich części zaczerniamy je z lewej strony i łączymy
gwoździkami lub wkrętkami, smarując krawędzie sty
kowe klejem. W stawiamy wewnątrz lusterka i przy
twierdzamy je przy ppmocy uchwytów z blachy, przy
kręconych małymi wkrętkami. W końcu zamykamy
pozostałe otwory deseczkami z wyciętymi okienkami.
Zewnątrz wyrównujemy ścianki pilnikiem, czyścimy
i zaciągamy politurą lub lakierem. Można jeszcze wy
konać dodatkowo rączkę-uchwyt. W tym wypadku
przed zmontowaniem całego peryskopu przykręcamy ją
wkrętką do dolnej deseczki.
K ąt nachylenia lusterek wynosi 45°.
TEMAT 88
Ryc. 90.

Ciem nia optyczna.

Przyrzynam y cztery deseczki na ścianki boczne
i jedną na dno. Po ostruganiu we wspornicy ścianek
krawędziowych i licowych łączymy je w skrzyneczkę.
Z innych deseczek, przyciętych odpowiednio do -wnętrza
pierwszej skrzynki, zbijamy ścianki' boczne drugiej
skrzynki. Na dno drugiej skrzynki użyjemy klejonki,
w której wyrzynamy duży kwadratowy otwór i zakle
jamy go od wnętrza białym pergaminowym papierem
lub kalką rysunkową. (Najlepiej wstawić przycięte ma
towe szkło).
Wnętrze obu skrzynek malujemy na czarno ani
liną, tuszem lub tp., z zewnątrz zaś, po staran
nym oczyszczeniu, zaciągamy politurą lub lakierem.
W przedniej ściance (dnie) wiercimy mały otwór.
Zestawiamy ciemnię wsuwając mniejszą skrzynkę
w większą.

61
TEMAT 89
Ryc. 91.

C iem n ia optyczna.

W drugiej ciemni optycznej konstrukcja obu skrzy
nek jest taka sama, jak podano poprzednio. Różnica
polega na umieszczeniu matówki. W tym modelu
matówkę umieszczamy w oddzielnej zasuwanej ramce,
wykonanej z podwójnej cienkiej klejonki. Wycinamy
więc prostokąt z klejonki, dopasowując go szerokością
do wnętrza skrzynki. Jest on dłuższy od zewnętrznych
wymiarów szerokości skrzynki. Na prostokącie nakle
jamy drugi prostokąt, węższy o 5 mm z trzech stron.
Aby ramkę można było zasunąć do skrzynki, przykle
jam y lub przyśrubowujemy w skrzynce listewki, które
utworzą coś w rodzaju szyn. Listewki umieszczamy na
trzech ściankach. .Jedna ze ścianek skrzynki jest krótsza
0 grubość klejonki użytej na ramkę.
Skrzynkę malujemy wewnątrz na czarno (matowo),
a z zewnątrz po oczyszczeniu zaciągamy politurą lub
lakierem. Ramkę oklejamy papierem pergaminowym
lub kalką.
Zamiast papieru możemy zastosować szkło matowe.
Łatwym sposobem można wykonać matówkę ze sta
rej płyty fotograficznej. Emulsję z płyty zdejmu
jemy po dłuższym namoczeniu w wodzie. Z kolei nasypujemy na płytę drobnego piasku, polewamy wodą
1 pocieramy innym kawałkiem szkła ruchem wirowym
po płycie.
Delikatny m at otrzymamy, jeżeli użyjemy bardzo
miałkiego piasku. Zamiast piasku możemy użyć miał
kiego karborundu. W razie wstawiania matówki do
ramki musimy wykonać w ramce odpowiedni wpust
na szkło. Pozostaje wywiercenie otworu w przedniej
ściance większej skrzynki.
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TEMAT 90
Ryc. 92.

Wykonanie z tektury.
Na grubszej tekturze (nr 30) rysujemy siatkę pu
delka. Wycinamy ją, nadcinamy nożem miejsca za
gięcia i zaginamy ścianki boczne ku górze. Miejsca
zetknięcia się ścianek bocznych oklejamy obustronnie
mocnym papierem pakowym (natronag nr 100). Po
złączeniu oklejamy pobocznicę zewnątrz papierem intro
ligatorskim zakładając go' do wnętrza pudelka i pod
dno. Z kolei wyklejamy papierem dno, ale tak, aby
część papieru zaszła na ścianki boczne. Teraz wykle
jam y paskiem papieru pobocznicę wewnątrz pudełka.
W końcu pozostaje podklejenie papierem pakowym dna.

TEMAT 91
Ryc. 93.

P u d ełk o n a zb io ry .

Pudełko na zbiory.

Pudełko to wykonujemy podobnie jak poprzednie.
Różnica polega na odmiennym kształcie ścianki przed
niej. Dlatego też przy kreśleniu siatki musimy różnicę
tę odpowiednio uwzględnić. W zależności od nachylenia
przedniej ścianki (z napisem) przycinamy na dłuższych
ściankach pod kątem tekturę, odmierzamy długość
ścięcia i przenosimy na przedłużenie dna. Do tej części
dokładamy jeszcze wysokość ścianki bocznej oraz wąski
pasek tektury na zakładkę, którą przykleimy do dna.
Po odpowiednim nadcięciu i zagięciu oklejamy papie
rem, jak przy poprzedniej pracy.

TEMAT 92

Skrzynka na zbiory.

Ryc. 94,
Sposób wykonania, jak przy pierwszym pudełku.
,, 95. Przegrody wycinamy z tektury, dodając im z trzech
stron wrąskie paski, aby można było dokleić je do ścia
nek bocznych i dna pudelka. Oklejenie całości, jak przy
poprzednich.
Wykonanie z drzewa (deska, deszczyna lub klejonka).
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Ryc. 92.

Odcinamy cztery deseczki jednakowych wymiarów
na ścianki boczne. Po ostruganiu ścianek bocznych
i licowych (sztorcowych) czyścimy lewe ścianki deseczek
i politurujemy je, a następnie łączymy gwoździkami
lub wkrętkami, smarując miejsca łączenia klejem.
Na dno ucinamy klejonkę, a po oczyszczeniu jej z jed
nej strony i utrwaleniu politurą nakładamy na posma
rowane klejem krawędzie pobocznicy i przybijamy ma
łymi gwoździkami lub tylko ściskamy w ściskach. Po wy
schnięciu zestrugujemy wystającą klejonkę, dna ścianki
pobocznicy na złączeniach spilowujemy pilnikiem, cale
pudełko czyścimy z zewnątrz szklakiem i politurujemy.
Zamiast łączyć gwoździkami lub wkrętkami możemy wy
konać złącza na wpust kryty. W tym wypadku przy
cinamy dwie deseczki pobocznicy krótsze o 1/2 grubości
tychże. Po wykonaniu wpustów i wypustów smarujemy
je klejem, a po złączeniu ściskamy w ściskach. Reszta
pracy, jak poprzednio.
Ryc. 93.
Pudełko to wykonujemy łączone gwoździkami lub
wkrętkami. Różnica w pracy polega na wykonaniu
skośnego ścięcia ścianek bocznych (na ucios), dopaso
waniu deseczki do długości uciosu i odpowiednim zestruganiu tej deseczki ukośnie, aby po wstawieniu pomiędzy
ścianki boczne przylegała ściśle do dha. Można też,
co jest łatwiejsze, wykonać przednią część pudelka
z odpowiednio grubej beleczki, którą przecinamy wzdłuż
po przekątni, nakreślonej na ściankach licowych. Reszta
pracy, jak przy poprzednim pudelku.
Ryc. 94,
Oba pozostałe pudełka wykonujemy tak, jak po,, 95. przednie, z tą zmianą, że dodatkowo przycinamy de
seczki na przegrody, które po ostruganiu i dokładnym
dopasowaniu wstawiamy na kleju i przybijamy do
ścianek bocznych i dna. W miejscu krzyżowania się
przegrody wykonujemy złącze na nakładkę krzyżową.

Możemy też, jeżeli ścianki zewnętrzne pudełka są łą
czone na -wpusty lub nawet na wczepy, wstawić prze
grody na wpusty.
Przy wykonywaniu pudełek z klejonki (dykty)
złączenie można wykonać gwoździkami lub wkrętkami.
Igły m agnetyczne.
a) Najprostszym sposobem wykonamy igłę magne
tyczną z zatrzaski i kawałka drutu stalowego. D rut ten
zaginamy w połowie i oba końce przetykamy przez
dwa przeciwległe otwory w zatrzasce. Po przełożeniu
naginamy drut z drugiej strony zatrzaski, tak aby oba
końce były w jednej linii. Jeden z końców obcinamy,
równoważąc igłę po nałożeniu zatrzaski na ostry kolec.
b) Kawałek sprężynki zegarowej rozhartowujemy
na środku nad płomieniem i pozwalamy spokojnie
ostygnąć. Następnie zaginamy ją, jak wskazuje rys.,
a w końcu po odwróceniu wygięcia na dół wybijamy punktakiem wgłębienie. W końcu spiłowujemy oba końce
na ostro, równoważąc równocześnie igłę.
c) Trzecią igłę wykonujemy z szerszej sprężynki
zegarowej. W środku sprężynki, po rozhartowaniu,
wiercimy otwór, w który wstawiamy nit mosiężny lub
miedziany. Po włożeniu nitu w otwór zaklepujemy go
lekko z drugiej strony, tak aby nie wypadł i nie ruszał
się w otworze. Następnie spiłowujemy go odpowiednio
oraz wiercimy w środku wiertłem do metalu otwór,
dochodząc z nim poza linię początkową czapeczki nitu.
Otwór należy wykonać starannie, aby po nałożeniu na
ostry kolec powstałe z otworu łożysko nie powodo
wało tarcia. W końcu zaostrzamy oba końce równo
ważąc przy tym igłę.
d) Przy igle tej występuje połączenie szkła ze sprę-
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żynką. W uwagach przy formach użytkowych ze szkła
podany został sposób zatapiania rurek szklanych. Mając
więc zatopioną rurkę szklaną odcinamy jej kawałek
cokolwiek dłuższy od szerokości sprężynki. Ze sprę
żynki odcinamy dwa równe odcinki. Pomiędzy sprę
żynki wstawiamy zatopioną rurkę i okręcamy z obu
stron drucikiem. Następnie zaostrzamy końce i równo
ważymy.
e) Wykonanie tej igły zbliżone jest do opisanego pod
punktem c. Różnica polega na tym, że zamiast nitu
wstawiamy w otwór zatopioną rurkę szklaną. Aby rurka
nie wypadła, należy ją z obu stron sprężynki zalać
lakiem.
f) Jeszcze inny, całkiem prosty sposób wykonania
igły magnetycznej wskazuje ostatni rysunek. Odcinek
sprężynki, zaostrzony na obu końcach, wstawiamy w roz
cięty korek.
Magnesowanie igieł magnetycznych uskuteczniamy
przez pocieranie biegunami magnesu stałego: północ
nym „N" jednego końca igły od środka ku końcowi,
i południowym „S I drugiego końca.
W braku magnesu stałego można go zastąpić elektro
magnesem, wykonanym choćby z gwoździa owiniętego
izolowanym przewodnikiem i włączonego w obwód ba
terii elektrycznej. Siła magnesu zależeć będzie od
wielkości gwoździa, ilości zwojów i natężenia prądu.
TEMAT 93
Ryc. 96.

Igła m agnetyczna.

Podstawka pod igłę magnetyczną. Z ostruganej
deseczki lub dykty odcinamy kw adrat lub krążek,
w który po oczyszczeniu i zapoliturowaniu wstawiamy
na środku w wywierconym na ten cel otworze stalowy
ostro zaostrzony drut (duża igła do cerowania).

P iw o w a rczy k : Z ajęcia rękodz. w szkole.
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TEMAT 94
Ryc. 97.

Na podstawkę do igły magnetycznej, wykonanej ze
sprężynki i korka (rys. /), użyjemy obciętej butelki,
którą po oszlifowaniu krawędzi wstawiamy do pod
stawki drewnianej. Podstawkę drewnianą wykonamy
najłatwiej z dwóch warstw deszczyny lub dykty, skle
jonych lub skręconych ze sobą. Górna warstwa ma wy
cięty otwór o średnicy obciętej butelki. Na podstawie
można oznaczyć strony świata.
Do naczynia nalewamy wody, która unosząc na
sobie korek pozwoli swobodnie poruszać się igle magne
tycznej .

TEMAT 95
Ryc. 98.

Igła m agnetyczna.

Igła m agnetyczna.

Ostatni rys. wskazuje przykładowo sposób wyko
nania kompasu. Potrzebne są do tego trzy jednakowej
wielkości deseczki-dykty. W obu górnych deseczkach
wycinamy jednakowe okrągłe otwory. W górnej de
seczce wykonamy dodatkowo od spodu nadcięcie na
umieszczenie w nim szklą. Otwór środkowej dese
czki, tj. ściankę krawędziową, wyklejamy paskiem
papieru. Na dolnej deseczce naklejamy krążek z nakre
ślonymi stronami świata. W środku wstawiamy w otwór
kolec z odciętej igły. Na dolną deseczkę naklejamy
drugą środkową. Po ustaleniu wysokości kolca nakła
damy na. niego igłę magnetyczną. Najlepszą do Tego
celu igłą magnetyczną będzie opisana na rys. c. W końcu
nakładamy górną deseczkę ze szkłem i skręcamy przy
pomocy -wkrętek. Pozostaje oczyszczenie kompasu z ze
wnątrz, zapoliturow'anie lub zaciągnięcie emalią.
Na wszystkich igłach po namagnesowaniu malu
jemy biegun północny na czarno.
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TEMAT 96
Ryc. 99.

E lektrom agnes.

Do wykonania elektromagnesu potrzebne s ą : pręt
z miękkiego żelaza, tektura, papier, drut izolowany
0,5—1 mm, blacha, śruby zaciskowe i drzewo.
. Pręt żelazny rozgrzewamy w ogniu i zaginamy na
gorąco w kształcie podkowy. Po ostygnięciu oczyszczamy
pilnikiem, następnie płótnem szmerglowym, a oba końce
spilowujemy do jednego poziomu. Z tektury wycinamy
cztery krążki z otworami i nakładamy po dwa na oba
końce-bieguny magnesu. Rozstawiamy je odpowiednio,
tak aby oba krążki skrajne były odsunięte o 5 mm od
końców biegunów. Pomiędzy krążkami nawijamy kilka
warstw papieru, które przy zakończeniu kleimy. Sma
rujemy też końce powstałych w ten sposób z papieru
rurek i doklejamy do nich krążki papierowe. Można
też krążki te wyciąć z cienkiej dykty. Na powstałe
w ten sposób szpule nawijamy drut izolowany. Rozpo
czynamy nawijanie od początku jednego bieguna. Po
nawinięciu do końca szpuli nawijamy z powrotem itd.
aż do nawinięcia 5—7 warstw. Wówczas przechodzimy
z drutem na drugą szpulę i nawijamy zwój przy zwoju
tyleż warstw, co na poprzedniej. Kierunek nawinięcia
na obu szpulach jest zgodny, tzn. jeżelibyśmy wypro
stowali magnes, to drut nawijany na jednej szpuli
przejdzie na drugą w tym samym kierunku. Oba końce
drutu odprowadzamy na zewmątrz szpulki, skręcając np.
na ołówku w’ sprężynki. W końcu można nawinięte
drutem szpule-cewTi owinąć paskiem papieru i zakleić.
Mając wykonany elektromagnes przygotowujemy dla
niego podstawy. Składa się ona z deseczki, w której zaczopowrane są dwie beleczki pionowa. Końce beleczek
łączymy u góry trzecią beleczką poziomą. Połączenie to
wykonać można przez przykręcenie wkrętkami bądź na
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czop, bądź na zwidłowanie. Do poziomej beleczki przy
mocowujemy elektromagnes przy pomocy paska z blachy,
odpowiednio przytwierdzonego. Na pewnej wysokości
przytwierdzamy do pionowych beleczek podpórki, na
których ma spocząć sztabka żelazna z wnitowanym
w środku haczykiem do zawieszania ciężarków. Od
ległość sztabki, wspartej na podpórkach, od końców
biegunów powinna być taka, aby po włączeniu w ob
wód elektromagnesu prądu sztabka została przez niego
przyciągnięta.
Oba końce przewodników z cewek sprowadzamy po
beleczkach na podstawę i zakończamy je śrubami za
ciskowymi. Części drewniane po oczyszczeniu zaciągamy
politurą.
TEMAT 97
Ryc. 100.

Elektrom agnes-brzęczek.

Do wykonania brzęczka potrzebny jest elektro
magnes, którego sposób budowy podany został po
przednio.
Pod elektromagnes wykonujemy odpowiednią pod
stawkę z grubszej deski, zaczopowanej do poziomej
podstawy. W zależności od wymiarów' elektromagnesu
wycinamy w niej odpowiednie wgłębienie-rozwidlenie.
Po wstawieniu elektromagnesu w rozwidlenie przy
kręcamy go do podstaw'ki przy pomocy paska blachy
i wkrętek.
Z kolei wykonujemy przerywacz. Składa się on
ze sprężynki wygiętej weSług rysunku. W sprężynce
wiercimy cztery otwory, z których dwra posłużą
do przykręcenia jej do drugiej podstaw'ki, a dwa do
przytwierdzenia sztabki żelaznej. W sztabce wiercimy
dw’a otwory w tych samych odległościach, co na sprę
żynce, i po wstawieniu nitów' nitujemy. Aby końce
nitów nie wystawały od strony biegunów' ponad sztabkę,
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musimy otwory nadwiercić większym wiertłem, a wów
czas po zanitowaniu spiłowujemy wystające części
nitu do poziomu sztabki.
Dla przymocowania przerywacza wycinamy drugą
podstawkę, kształtu podanego na rys. Podstawka ta
jest wpuszczona na czopie w podstawę poziomą. W gór
nej części tej podstawki wiercimy otwór na przepu
szczenie śruby regulującej przerywacz. Najłatwiej wy
konamy go następująco: Nakrętkę, dopasowaną do
śruby, wpuszczamy szczelnie do drzewa, a z wierzchu
nakładamy wycięty z blachy krążek przykręcając go
wkrętkami. Ustawienie przerywacza musi być takie,
aby sztabka była oddalona od końców obu biegunów
na 2—3 mm.
Przez odpowiednie regulowanie, t j . dokręcanie śruby,
otrzymujemy zbliżenie sztabki do biegunów.
Połączenia uskuteczniamy drutem izolowanym. Je 
den koniec drutu z cewek magnesu zwijamy spiralnie
i prowadzimy pod nakrętkę sprężynki przerywacza.
Drugi koniec z drugiej cewki magnesu sprowadzamy
na podstawę do śruby zaciskowej. Do drugiej śruby
zaciskowej sprowadzamy drut od nakrętki śruby re
gulującej przerywacz. (Schemat połączeń podany jest
na rys.). Po wykonaniu wszystkich części czyścimy
części drewniane i politurujemy je, części zaś m eta
lowe malujemy lakierem do metalu. Miejsca styku
sztabki z końcami biegunów i śruby ze sprężynką
przerywacza pozostawiamy nie pomalowane.
TEMAT 98
Ryc. 101.

D zw onek elektryczny.

Do zbudowania dzwonka elektrycznego przygoto
wujemy elektromagnes oraz przerywacz według opisu
podanego poprzednio.

W sztabce żelaznej przerywacza wiercimy otwór,
w który wstawiamy drut żelazny lub mosiężny, bądź
odpowiednio wygięty i zakończony zagięciem w kształ
cie kółka, bądź z osadzoną na końcu kulką me
talową.
Do zmontowania dzwonka użyjemy deseczki: w od
powiednim miejscu naklejamy mały kawałek deseczki,
na niej ustawiamy elektromagnes, na który nakładamy
małą deseczkę lub kawałek grubej tektury. Przez de
seczkę wiercimy otwór i przykręcamy większą wkręt
ką. Elektromagnes winien być przytwierdzony nie
ruchomo.
Do umocowania przerywacza-brzęczka użyjemy me
talowych kątówek. Do jednej przykręcamy za pomocą
dwóch śrub z nakrętkami sprężynkę przerywacza, samą
zaś kątówkę przymocowujemy do podstawy wkrętkami.
Na drugiej kątówce montujemy śrubę przerywacza
w ten sposób, że nakrętkę śruby przylutowujemy na
otworze przewierconym na przepuszczenie śruby re
gulującej. Kątówkę tę przykręcamy wkrętkami do
deski. Na końcu podstawki przytwierdzamy dzwonek.
Najlepiej nadaje się do tego nakrywka dzwonka do
rowerów lub do drzwi.
W końcu przeprowadzamy połączenia drutem izolo
wanym. Jeden koniec drutu, wyprowadzony z cewki
elektromagnesu, łączymy z jedną śrubą zaciskową,
drugi koniec, z drugiej cewki, prowadzimy pod kątówkę
podtrzymującą przerywacz i wreszcie spod kątówki
ze śrubą regulującą prowadzimy drut do drugiej śruby
zaciskowej.
Po ostatecznym zmontowaniu całości części drew
niane politurujemy, a metalowe malujemy lakierem.
Przewody łączące poszczególne części można wy
konać w różnych kolorach izolacji.

71
TEMAT 99
Ryć." 102.

Na podstawę przycinamy odpowiednich wymiarów
deseczkę lub dyktę; po oczyszczeniu jej zaciągamy
politurą. Na jednym końcu przykręcamy lub przykle
jamy małą, ale dość grubą deseczkę z wyciętym otwo
rem, dopasowanym do bateryjki elektrycznej.
Oddzielnie wykonujemy z pasków blachy (mosięż
nej, np. końcówki od starych bateryjek elektrycznych)
przycisk i oprawkę do lampki-żaróweczki.
Sposób wykonania przycisku wskazuje rysunek b.
Składa się on z dwóch części. Jedna, dolna, zagięta
pod kątem ostrym, przyśrubowana jest trzema w kręt
kami do podstawy. Druga, zagięta dwukrotnie pod
kątem prostym, ma przewiercone na obu końcach po
dwa otwory, z których dwa służą do przytwierdzenia
do podstawy, a dwa do przymocowania drewnianego
klocka (gaiki).
Oprawka do lampy, (rysunek a), składa się też
z dwóch części. Dolna jest w jednej połowie przykrę
cona wkrętkami do podstawy, a w drugiej sprężynu
jąca i lekko odchylona od poziomu. Druga część,
zgięta dwukrotnie pod kątem prostym, ma wywier
cone na jednym końcu dwa otwory do przytwierdzenia
wkrętkdmi do podstawy, a na drugim końcu duży otwór,
w który wkręcamy żaróweczkę. Sposób zestawienia
całości wskazuje rys. W miejscach, gdzie włączamy
przewodnik, dodajemy małe podkładki pod czapeczkę
w'krętki. Połączenie przewodnikiem od jednego bie
guna baterii do żarówki wykonujemy jednym kolorem,
pozostałe innym.

TEMAT 100
Ryc. 103.

O bw ód p rą d u .

P rzycisk elektryczny.

Pierwszy przycisk, okrągły, wykonujemy z dykty
skręconej z trzech krążków, Do dolnego krążka przy
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kręcamy dwie blaszki mosiężne i jedną w kształcie
paska, zagiętego na jednym końcu lekko ku górze,
a na drugim przykręconego wkrętką do krążka i dru
giej części, wyciętej w kształcie spirali i wygiętej dla
lepszego sprężynowania ku górze. Spiralę. tę przykrę
camy wkrętką do podstawy. Spod obu wkrętek wy
prowadzamy przewodniki. Na pierwszy krążek nakła
damy drugi o mniejszej średnicy, z wyciętym otwo
rem. Otwór winien być tak duży, aby po nałożeniu
krążka ria pierwszy, części metalowe, a szczególnie
spiralka, były wolne.
O statni krążek, o średnicy drugiego, ma wywier
cony na środku otwór. Do otworu dopasowujemy
mały walec-guziczek, do którego przykręcamy od
«poclu metalowy krążek, zabezpieczający guziczek przed
wypadnięciem z otworu. Po złożeniu całości i skrę
ceniu wkrętkami czyścimy i politurujemy. Aby pod
naciskiem guziczka umieszczona pod nim blaszka spi
ralna nie zagięła się na stale, ale sprężynowała, należy
blaszkę tę rozgrzać nad płomieniem do czerwoności
i wolno ostudzić. W ten sposób mosiądz stwardnieje
i będzie sprężynował.
TEMAT 101
Ryc. 104.

Drugi przycisk różni się od poprzedniego kształtem
i częściami metalowymi. Sposób wykonania części
drewnianych jest taki sam, jak przy poprzednim przy
cisku. Co do części metalowych, to zamiast spirali
dajemy tu drugi pasek mosiężny, nieco dłuższy i wy
gięty falisto.

TEMAT 102
Ryc. 105.

P rzycisk elektryczny.

Rozdzielnik prądu.

Na odpowiedniej wielkości deseczce, oczyszczonej
i zapoliturowranej, wkręcamy przy jednej krawędzi
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trzy śruby zaciskowe, a w pewnym od nich oddaleniu
trzy inne śruby z płaskimi czapeczkami. Z blachy
mosiężnej wycinamy dość długi p asek; na jednym końcu
zaginamy go pod kątem prostym, a na drugim wier
cimy otwór na przepuszczenie wkrętki. Zagięty pod
kątem prostym koniec paska spiłowujemy z obu stron
i nasadzamy na niego drewnianą gałkę. Drugi koniec
przykręcamy do podstawy podkładając odpowiednio
grubą metalową podkładkę.
Połączenie uskuteczniamy pod spodem podstawy
w wyżłobionych na ten cel rowkach. Łączymy pier
wszą śrubę zaciskową z śrubą przytrzymującą prze
łącznik, drugą śrubę naciskową z drugą śrubą o pła
skiej czapeczce i wreszcie trzecią śrubę zaciskową
z trzecią śrubą o płaskiej czapeczce. Po przepro
wadzeniu połączeń zalepiamy rowki woskiem lub za
lewamy lakiem, a pod cały spód podstawki nakle
jam y cienką deseczkę lub tekturkę.
TEMAT 103
Ryc. 106.

Klucz telegraficzny.

Do deseczki prostokątnej, oczyszczonej i zapoliturowanej, przykręcamy podpórkę z wyciętym rozwid
leniem. W rozwidlenie wstawiamy wyciętą z deseczki
dźwignię, którą skręcamy, przy pomocy śruby z na
krętką. Jeden koniec dźwigni ma naklejony kawałek
gumy dla tłumienia wtórnych uderzeń; na drugim
końcu przyśrubowujemy mały krążek lub gałkę. Tuż
przy gałce wiercimy w dźwigni prostopadły do pod
stawy otwór i wstawiamy weń śrubę, dokręcając od
dołu nakrętkę. Koniec śruby zaokrąglamy pilnikiem.
Z drutu stalowego wykonujemy sprężynkę, którą pod
kładamy pomiędzy ramię dźwigni i podstawę w miej
scu oznaczonym na rysunku i przychwytujemy przy
pomocy małych skobelków.
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Zamiast skobelków można dopasować do średnicy
sprężynki dwa krótkie walce, z których jeden przytwier
dzamy do ramienia dźwigni, drugi do podstawy. Po
nałożeniu na walce sprężynki ta ostatnia nie spadnie.
W końcu składamy całość, wkręcamy do podstawy dwie
śruby zaciskowe oraz jedną śrubę z płaską czapeczką.
Pozostaje jeszcze połączenie poszczególnych części
przewodnikiem. Od jednej śruby zaciskowej prowa
dzimy przewodnik po podstawie do śruby z płaską cza
peczką. Od drugiej śruby prowadzimy przewodnik
po podstawie i podpórce oraz ramieniu dźwigni do
śruby tkwiącej obok gałki.
TEMAT 104
Ryc. 107.

Motorek elektryczny.

Do wykonania motorka przygotowujemy deseczkę
na podstawkę, płaską sztabkę stalową, odcinek pręta
żelaznego, blachę mosiężną, cienki drut stalowy, drut
izolowany, dyktę, ebonit lub inny materiał izolacyjny,
dwie śruby zaciskowe i 14 wkrętek.
Najpierw wykonujemy magnes stały. W tym celu
odcinek stalowej sztabki po odhartowaniu zaginamy
w kształcie podkowy. Po zagięciu i spiłowaniu końców
biegunów hartujem y z powTotem. Następnie magne
sujemy (przez pocieranie magnesem stałym) lub owi
jamy izolowanym drutem i przepuszczamy prąd stały.
Przygotowany w ten sposób magnes przytwierdzamy
do oczyszczonej i zapoliturowanej podstawy przy po
mocy dwóch pasków- z blachy mosiężnej (rys. a).
Z kolei wykonujemy twornik (rys. b). Odcinek
pręta żelaznego dopasowujemy pomiędzy ramiona ma
gnesu, tak ab}' mógł swobodnie pomiędzy nimi się
obracać. W połowie długości wiercimy w nim otwór,
w który wykładamy cienki drut stalowy, np. szprychę

75
rowerową, i umocowujemy na stale przez opunktowanie punktakiem z obu stron pręta dookoła otworu. Na
obu końcach pręta w odległości około 5 mm od końców
nakładamy po jednym krążku z dykty lub tektury,
a przestrzeń pomiędzy nimi owijamy papierem w dwóch
do trzech warstwach i sklejamy. W pewnej odle
głości od pręta nakładamy na stalowy drut-oś wałek
z materiału izolacyjnego. Na wałek ten nakładamy
z blachy mosiężnej dwie nakładki. Pomiędzy nakład
kami winien być odstęp 1—2 mm. Nakładki przymo
cowujemy bądź przez przyklejenie, bądź przykręcamy
małymi śrubkami. Mając w ten sposób wykonany
kolektor (ryc. c) rozpoczynamy nawijanie twornika
drutem izolowanym (jedwabiem, bawełną lub emalią)
0,5 mm grubym. Przylutowujemy jeden koniec drutu
do jednej z nakładek kolektora i nawijamy zwój przy
z woj u na tworniku, rozpoczynając od środka. Po
nawinięciu do końca wracamy z nawijaniem do środka,
aby znów przejść na drugą połowę. Po nawinięciu
sześciu warstw wracamy z drutem do środka twor
nika, przylutowując drugi koniec drutu do drugiej
nakładki kolektora. Z kolei umocowujemy twomik
w łożyskach. W tym celu w paskach z grubszej blachy,
po odpowiednim zagięciu, jak wskazuje rys d., wier
cimy jednakowej średnicy otwory-łożyska. Wysokość
otworów ustalamy zestaw iając. próbnie twornik po
między ramionami magnesu. Od ustawienia twornika
zależeć będzie sprawne działanie motorka. Za długie
końce osi odcinamy i zaokrąglamy. Po zmontowaniu
twornika wykonujemy z blachy mosiężnej szczotki,
których kształt wskazuje rys. e. Przykręcamy je dwiema
wkrętkami na stałe; trzecia wkrętka służy do regulo
wania nacisku szczotki na kolektor. Aby szczotki
dobrze sprężynowały, należy końce ich ścienić przez
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spiłowanie pilnikiem. W końcu prowadzimy od jednej
i drugiej szczotki przewodniki do odpowiednich śrub
zaciskowych.
TEMAT 105
Ryc. 108.

Galwanoskop.

Podstawkę wykonujemy z prostokątnej deseczki
lub klejonki (rys. a). Do podstawki przyśrubowujemy
drewniany klocek o przekroju owalnym. Do jednej
ścianki klocka przyklejamy wycięty z klejonki wy
cinek kola, na którym naklejamy narysowaną na pa
pierze podziałkę (rys. b). Na obwód klocka nasuwamy
wykonaną z cienkiej tektury cewkę. Wykonanie cew ki:
Na formie z drzewa o takim samym przekroju jak przy
twierdzony do podstawki klocek nawijamy odpowiedniej
szerokości pasek z cienkiej tektury smarując go klejem.
Po nawinięciu kilku warstw owiązujemy sznurkiem
i zostwiamy do zupełnego wyschnięcia. Po wyschnięciu
i zdjęciu sznurka odmierzamy potrzebną wysokość
cewki, a zbędną część odcinamy ostrym nożem. Przy
gotowujemy następnie wąskie paski z tektury i okle
jam y nimi oba końce cewki (rys. c). Po oczyszczeniu
krawędzi możemy okleić cewkę np. czarnym papierem,
a po wyschnięciu zdejmujemy z formy i wyklejamy ją
wewnątrz. Z kolei nawijamy na cewkę drut izolowany
jedwabiem, bawełną lub emalią o przekroju np. 0,5 mm.
Początek i koniec drutu wprowadzamy do środka
cewki. Nawinięcie drutu musi być dokładne, tj. ści
słe, zwój przy zwoju, poza tym należy drut dość na
ciągać, aby w przyszłości nie rozluźnił się. Celem wzmoc
nienia uzwojeń możemy całą cewkę z zewnątrz wraz
z uzwojeniem pociągnąć celuloidem rozpuszczonym
w acetonie.
Oddzielnie wykonuj eriry igłę magnetyczną z wska-
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zówką i podstawką. Kilka odcinków sprężynki m eta
lowej składamy razem (rys. d), łączymy je paskiem
metalowym (z blachy mosiężnej, rys. e) i osadzamy po
po przewierceniu na osi z odcinka grubej igły.
Z innego odcinka blachy, zagiętego w kształcie
litery U, wykonujemy podstawkę (rys. /), którą przy
kręcamy wkrętkami do klocka. W obu górnych kra
wędziach podstawki wypiłowujemy półokrągłe łożysko,
w które wstawiamy oś igły magnetycznej. Teraz nakła
damy na klocek cewkę, przyklejamy ją lub przykrę
camy wkrętkami (mosiężnymi), a końce uzwojenia
doprowadzamy do dwóch śrub zaciskowych. Sprę
żynki igły magnetycznej magnesujemy, a części drew
niane czyścimy i zaciągamy politurą.
TEMAT 106
Ryc. 109.

Detektor.

Z cienkiej deszczyny wycinamy odpowiednich wy
miarów ścianki boczne, dno i płytę górną. Ścianki
boczne łączymy wkrętkami lub na wpust kryty. Dno
przykręcamy wkrętkami do pobocznicy, następnie
przykręcamy górne wieczko i po oczyszczeniu całej
skrzynki z zewnątrz zaciągamy politurą (rys. a).
Na wieczku oznaczamy miejsca na wprowadzenie
gniazdek telefonicznych i wiercimy otwory. Rozmiesz
czenie gniazdek wskazuje rys. skrzynki. Po odkrę
ceniu wieczka-płyty wstawiamy w otwory gniazdka
telefoniczne i przykręcamy od dołu jedną nakrętką.
Następnie dokonujemy połączeń drutem montażowym
1 mm srebrzonym, a z braku takiego grubszym dru
tem miedzianym czy mosiężnym lub pociętymi z bla
chy paskami miedzianymi. Drut, względnie paski
muszą być dobrze wyczyszczone. Przy połączeniach
drutem wyginamy na końcach drutu kółka, które

nakładamy na gniazdko od dołu i dokręcamy drugą
nakrętką. Kierunek zagięcia drutu (kółka) musi być
zgodny z kierunkiem dokręcenia nakrętki. Połączenie
rozpoczynamy od gniazdka antenowego „A" prowa
dząc drut do najbliższego gniazdka detektorowego ,,D".
Następnie od drugiego gniazdka detektorowego pro
wadzimy do gniazdka słuchawki ,,Sł.“. Od gniazdka
uziemienia „Z" prowadzimy do drugiego sąsiedniego
gniazdka słuchawek ,,Sł.‘‘. Sąsiednie dwa gniazdka
słuchawek łączymy z poprzednimi równolegle lub sze
regowo.
Z kolei wykonujemy cewkę (rys. b). Najprostszą
formą będzie tzw. cewka koszykowa. Z cienkiej tek
turki preszpanu lub celuloidu wycinamy krążek
o średnicy około 8 cm. W środku rysujemy koło o śred
nicy 4 cm. Dzielimy obwód krążka h a 7 lub 9 części,
a z punktów podziału kreślimy linię do punktu środ
kowego. Następnie nadcinamy krążek po nakreślonych
liniach do linii wewnętrznego koła. Mając w ten spo
sób przygotowany szkielet nawijamy na nim drut
izolowany jedwabiem lub bawełną o przekroju
0,3—0,5 mm. Po nawinięciu dla fal średnich (wszyst
kie stacje polskie z wyjątkiem Warszawy I — R a
szyna) około 75 zwojów umocowujemy wykonaną
cewkę od spodu płyty przy pomocy nakrętki. Aby
cewka nie dotykała przewodów, przykręcamy ją w pew
nym odstępie do naklejonego do wieczka klocka. J e 
den koniec drutu cewki przykręcamy do gniazdka
antenowego a drugi do gniazdka ziemi. Ponieważ
w odbiorniku tym nie stosujemy żadnej regulacji,
przeto do anteny, jaką założymy do tego detektora,
musimy ilość zwojów cewki dobrać eksperymentalnie.
Dokonamy tego po załączeniu anteny, ziemi i słucha
wek. Będziemy stopniowo odwijać drut z cewki, aż
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do momentu, w którym usłyszymy najsilniejszy od
biór. Przy dalszym odwijaniu odbiór audycji zacznie
słabnąć. W momencie najlepszego odbioru zbywający
drut odcinamy, a oba końce cewki dokręcamy na
krętkam i do gniazdek anteny i ziemi. Normalnie we
wnętrzny koniec drutu — początek uzwojenia łączymy
z anteną, zewnętrzny zaś koniec uzwojenia z ziemią. Zda
rza się często, że zamiana tych końców poprawia odbiór.
Jako detektora możemy użyć wtyczki telefonicz
nej, w któi'ą wstawiamy sprężynkę detektorową.
Aby sprężynki nie dotykać bezpośrednio palcami,
nakładamy na nią wałeczek z jakiegoś materiału izo
lacyjnego. Uchwyt do kryształka możemy zrobić
z odwróconego gniazdka telefonicznego, przeciętego
na cztery części. Przecięte części odchylamy, a po
wstawieniu kryształka zaginamy nań, ochraniając go
przed wypadnięciem (rys. c). Dla ochrony przed ku
rzem należy wykonać z kartonu nakrywkę w kształcie
małego pudełeczka; lepiej będzie jednak, jeśli zrobimy
go z płytek celuloidowych sklejonych acetonem.
Inne cewki. 1) Pasek kartonu nawijamy, smaru
jąc równocześnie klajstrem, na wałek drewniany
o średnicy 35 cm. Po wyschnięciu odcinamy po
trzebny kawałek, a po oczyszczeniu zaciągamy celu
loidem rozpuszczonym w acetonie lub kilka razy
gęstą politurą. Po wyschnięciu cewki nawijamy drut
zwój przy zwoju.
2) Wycinamy krążek 10 mm klejonki lub de
seczki o średnicy 2 cm i na obu jego ściankach na
klejamy po jednym krążku z tektury o średnicy 4 cm.
Wnętrze zagłębienia zaciągamy celuloidem rozpusz
czonym w acetonie, a po wyschnięciu nawijamy drut
zwój przy zwoju, warstwami.
3) Z grubszej dykty wycinamy krążek ó średnicy
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4 cm. Obwód krążka dzielimy na 7, 9 lub 11 części.
W oznaczonych na obwodzie miejscach wiercimy
otwory w kierunku środka, w które wstawiamy pręty
z materiału izolacyjnego. Mogą być nimi cienkie
(5 mm) rurki szklane.
Na otrzym any w ten sposób szkielet nawijamy
0,5 mm d rut izolowany. Układając go na dwóch rur
kach z jednej strony przechodzimy pod następne
dwie rurki, aby z kolei wyjść na następne dwie rurki.
Taka bezpojemnościowa cewka jest jedną z naj
lepszych, tym bardziej że po zszyciu jej i utrwale
niu celuloidem możemy szkielet usunąć.
Do dobrego odbioru audycji w zasięgu stacji na
dawczej potrzebna jest dobra antena, tzn. umiesz
czona musi być wysoko ponad budynkami, z dala
od drzew lub wysoko nad nimi, musi być dobrze
izolowana (po trzy izolatory na obu końcach anteny,
związane parafinowanym sznurem) oraz musi być
długa około 50 m wraz z odprowadzeniem. Odpro
wadzenie anteny aż do odbiornika musi być izolo
wane od ścian i sprzętów metalowych. Drugim wa
runkiem dobrego odbioru jest dobre uziemienie. Mie
dziany drut na uziemienie musi być grubszy od an
teny; jeżeli stosujemy linkę antenowrą, to należy
ją dać podwójnie. Koniec drutu winien być przylutowany do pocynkowanej blachy (stare wiadro), którą
zakopujemy w większej głębokości, aby leżała stale
w wilgotnej warstwie ziemi.
TEMAT 107
Ryc. 110.

Detektor.

Do regulacji tego detektora używa się tzw. wariometru. Na płytę użyjemy deseczki lub klejonki,
pod którą przykręcamy dwie listewki jako podpórki.
Zamiast drewnianej możemy dać płytę szklaną. W tym
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celu w płycie szklanej, 3 mm grubej, po oszlifowaniu
brzegów i ewentualnie zmatowaniu od spodu, kre
ślimy potrzebne otwory. Wiercenia otworów dokonu
jemy specjalnie do tego celu przygotowanym wier
tłem. Sporządzamy je ze starego pilnika do ostrze
nia pil. Na kamieniu toczaka ścinamy z trzech stron
nasiekaną powierzchnię, zaostrzamy je trój graniasto,
a w końcu ścinamy jedną krawędź, tak że właściwe
ostrze wygląda jak skośny klin. Wiertło takie umoco
wujemy w korbie, a wiercąc ostrożnie stale zwilżamy
terpentyną. Otwory w szkle wiercimy z obu stron.
Na nóżki pod płytę użyjemy małych izolatorków,
korków gumowych lub zwykłych korków drewnianych.
W tym celu poza otworami na gniazdka wiercimy
otwory na przepuszczenie wkrętek, które osadzamy
w izolatorkach na gipsie lub wkręcamy do gumy,
względnie drzewa. Cewki wariometryczne są tzw.
cewkami koszykowymi, wykonanymi podobnie jak
przy poprzednim modelu detektora. K ształt cewki
(tekturki) przystosowany jest do przesuwania (re
gulowania). Po nakreśleniu na tekturze krążka do
kładamy na osi wydlużenie-rączkę a na przeciwnym
końcu występ, w którym umieścimy śrubę. Po na
winięciu na jednej cewce 36 zwojów drutu dla fal
średnich, na drugiej 50 zwojów zaklejamy występ
na śrubę z obu stron kawałkami tekturki i wycinamy
otwór, w którym osadzamy mosiężną kapslę (uży
waną do sznurowanych bucików). Kapslę tę rozgi
nam y z drugiej strony na zewnątrz i przylutowujemy
do niej jeden koniec drutu uzwojenia, a drugi odpro
wadzamy miękkim kabelkiem. N a rys. pokazany jest
sposób wykonania połączeń, które przeprowadzamy
pod płytą. Detektor wykonujemy tak, jak podano
poprzednio, lub stosujemy wyrób fabryczny.
P iw o w a rc z y k : Z ajęcia rękodz. w szkole.
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TEMAT 108
Rvc. 111.

D etek to r suw akow y.

Na wałku drewnianym o średnicy 35 lub 55 mm
nawijamy pas z cienkiej tektury smarując go równo
cześnie klejem. Po nawinięciu kilku warstw, tak aby
zewnętrzna średnica wynosiła 40 lub 60 mm, owi
jam y sznurkiem i pozostawiamy ną kilka godzin dla
wyschnięcia. Po wyschnięciu zdejmujemy sznurek,
spilowujemy wystający brzeg zawiniętej tektury i po
obcięciu odpowiedniej długości- oklejamy z zewnątrz
papierem. Kiedy cewka zupełnie wyschnie, zaciągamy
ją kilkakrotnie gęstą politurą lub celuloidem rozpusz
czonym w acetonie.
Na podstawkę użyjemy dwu krążków z deseczki
lub klejonki, sklejonych z sobą Jeden z nich dopa
sowujemy do otworu cewki, drugi powinien mieć
większą średnicę, około 2 cm. Po nawinięciu na cewkę
drutu w izolacji emaliowej 0,5 lub 0,6 mm (dla fal śred
nich około 75 zwojów, dla fal długich, 150—200 zwo
jów) nakładamy cewkę na podstawkę, przykręcamy
ją lub przybijamy gwoździkami. Gniazdka telefo
niczne umieszczamy bądź na cewce, tuż przy pod
stawie, bądź w górnej nakrywce. Nakrywkę wyko
nujemy w podobny sposób jak podstawkę.
Sposób łączenia wskazuje schemat. Łączymy je
den koniec drutu cewki z gniazdkiem ziemi, drugi
koniec drutu pozostaje nie połączony. Gniazdko ante
nowe łączymy z gniazdkiem detektorowym i równo
cześnie z drutem suwaka; drugie gniazdko detekto
rowe z gniazdkiem słuchawki, a drugie gniazdko słu
chawki z gniazdkiem ziemi. Najprostszy suwak wy
konamy z dwóch odcinków drutu mosiężnego, odpo
wiednio zagiętego i umocowanego, jak wskazuje ry
sunek. Właściwy suwak wykonujemy z odpowiednio
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wyciętej i wygiętej blachy mosiężnej, clo której przy
mocowujemy gałkę z drzewa lub innego materiału
izolacyjnego. W miejscu zetknięcia się sprężynki su
waka z drutem nawiniętym na cewce należy oczyścić
drut z emalii przy pomocy szklaku. Poza tym mo
żna połączyć gniazdka słuchawek z kondensatorem
stałym, 2000 cm.
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TEMAT 109
Ryc. 112.
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W iatro w skaż.

Z blachy wycinamy chorągiewkę ze strzałką, jak
wskazuje rysunek. Dla umocowania jej na osi po
zostawiamy wąskie a krótkie paski, które zawijamy
naokoło osi, jak przy zawiaskach (rys. a). Na oś
użyjemy grubszego drutu, np. 5 mm. Na pewnej wykości okręcamy drutem, nakładamy krążek metalowy
(podkładkę do śrub) i oblutowujemy od spodu. Po
nałożeniu chorągiewki na oś oprze się ona na krążku.
Z czterech odcinków drutu, np. 3 mm, wyginamy
na końcach litery ,,0 ", ,,S", ,,N", ,,W". Zaginamy
drut pod kątem prostym i po odmierzeniu jednako
wych odcinków zaginamy ponownie pod kątem pro
stym. Teraz składamy je z drutem pionowymosią i po owinięciu cienkim drutem lutujemy. Po
między poszczególne druty dobrze jest wstawić od
cinki drutu tej samej grubości. Wszystkie druty od
cinamy na pewnej wysokości i wrstawiamy je w otwór
wywiercony w beleczce, którą następnie przymoco
wujemy np. na szczycie dachu. Całość malujemy
farbą olejną lub lakierem.

TEMAT 110
Ryc. 113.

G

Poziom ica.

Zasadniczą częścią poziomicy jest rurka szklana,
wypełniona wodą z pozostawionym wewnątrz małym
pęcherzykiem powietrza.
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Wykonujemy ją ta k : odcinek rurki szklanej zagi
namy bardzo lekko nad płomieniem ; np. przy dłu
gości rurki 10 cm wygięcie jej w połowie nie powinno
przekraczać 2 mm. Po obtopieniu obu jej końców
lub oszlifowaniu jeden otwór korkujemy i do rurki
nalewamy wody (można ją nieco zabarwić, np. czer
wonym atramentem). Po nalaniu korkujemy rurkę
z drugiego końca, pozostawiając wewnątrz mały pę
cherzyk powietrza. Aby. woda z rurki nie wyparo
wała, oblewamy oba zakorkowane końce lakiem,
używanym do lakowania listów lub flaszek, lub oble
wamy celuloidem rozpuszczonym w acetonie. Tak
przygotowaną poziomicę należy przytwierdzić do ja 
kiejś podstawy.
Może nią być zwykła ostrugana . deseczka. Rurkę
przytwierdzamy do deseczki na obu jej końcach bla
szanymi paskami.
Można też w grubszej beleczce wydłutować po
dłużny otwór, odpowiadający grubości i długości
rurki wraz z korkami. Po wstawieniu rurki w otwór
przytwierdzamy na obu jego końcach blaszki zabez
pieczające rurkę przed wypadnięciem.
Na rysunku przedstawiony jest najprostszy spo
sób wykonania podstawki. Przycinamy dwie deseczki
o jednakowych wymiarach. N a jednej oznaczamy
długość i szerokość otworu na rurkę i wycinamy go
krzywką. Obie deseczki skręcamy lub sklejamy, oczy
szczamy i politurujemy. Następnie wstawiamy w o t
wór rurkę wygięciem do góry i na obu końcach za
lewamy niezbyt gorącym lakiem lub kitujem y ki
tem szklarskim. Następnie przykręcamy na obu koń
cach otworu blaszki, które chronią rurkę przed wy
padnięciem.
Lepiej jest wykonać blaszkę na całą powierzchnię
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podstaw}', a w niej wyciąć piłeczką do metalu wąski
a dość długi otwór (np. przy rurce 5 mm otwór sze
roki na 2 mm). W tym wypadku blacha mosiężna
musi być dość gruba (około 1 mm). Po złożeniu ca
łości oznaczamy miejsce, w którym zatrzymał się
w rurce pęcherzyk powietrza przy ustawieniu podstawy
w bezwzględnym poziomie. W tym celu nalewamy
do większego naczynia wody, kładziemy na niej równą
deseczkę i ustawiamy na niej poziomicę. Po uspo
kojeniu się powierzchni wody poziomica wskaże do
kładnie poziom wody. Oznaczamy na podstawie miej
sce, w którym zatrzymał się pęcherzyk powietrza.
W opisywanym przyrządzie oznaczenienie poziomu
wykonane zostało przy pomoc}7 skobelka z drutu.
TEMAT l l ł
Rye. 114.

Ra dęseczce-podstawce umocowujemy z dość gru
bego drutu wskazówkę. Aby k ąt nachylenia wska
zówki nie uległ zmianie, wyginamy drut, jak wska
zuje rys., i oba końce wprowadzamy do -deseczki.
K ąt nachylenia wskazówki zależny jest cd miejsca,
w którym będzie się znajdował zegar (szerokość geo
graf.'-. R a podstawie, która posłuży za tarczę zegaro
wą, rysujem y podziałkę oznaczającą godziny,

TEMAT 112
Ryc. 115.

Zegar słoneczny.

Zegar słoneczny.

R a deseezce-pedstawce przykręcamy wskazówkę
wyciętą z drzewa. Aby cień padający od wskazówki
był prawidłowy, dajemy deseczkę jak najcieńszą.
Jeśli użyjemy 'grubszej, to powinniśmy ją zestrugać,
ścieniając w stronę górnej krawędzi w kształcie klina.
Jeśli zegary te m ają służyć do czasowych do
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świadczeń, to po oczyszczeniu części drewnianych politurujem y je. Jeśli chcemy ustawić je na stałe na po
wietrzu, malujemy je farbą olejną lub emalią.
TEMAT 113
Ryc. 116.

Przygotowujemy kwadratową deseczkę na pod
stawę Z drutu 5 mm wykonujemy dwie klamry.
Górny blok klamry ma wynosić ponad 10 cm dłu
gości. Wysokość klamry zależna jest od wielkości
lejka i naczynia-zbiornika na wodę. Z blachy cyn
kowej wykonujemy lejek w kształcie odwrróconego
■ostrosłupa o podstawie 1 dm2. Przy rysowaniu siatki
ostrosłupa należy do dw'óch przeciwległych boków
dołożyć po 1 cm na wykonanie zawinięcia, które po
służy' do zawieszenia lejka na klamrach. Do wierz
chołka ostrosłupa dolutowujemy rurkę do odprowadza
nia wody. Deszczomierz zestawiamy zgodnie z rysun
kiem. Wiercimy w podstawie otwory, w k tó rew staw ia
my końce klam er; na klamrach zawieszamy lejek, a pod
nim ustawiamy naczynie na wrodę, np. szklankę. Aby
do naczynia nie dostała się woda spoza lejka i aby
zmniejszyć powierzchnię parowrania, naczynie to na
krywamy nakrywką z blachy lub deseczki, a przez
przewiercony wr nim otwór w stiw iam y rurkę lejka.
Deszczomierz przytwierdzamy do słupa wkopanego
w ziemię.

TEMAT 114
Ryc. 117.

D eszczom ierz.

D eszczom ierz.

Drugi deszczomierz wykonujemy ze szklą. Butelkę
o płaskim dnie obcinamy tuż przy zwężaniu się jej
przy szyjce i obie krawędzie szlifujemy. Na dnie bu
telki umieszczamy szklaneczkę, a całość nakrywamy
lejkiem z górnej części tejże flaszki, zwróconym szyjką
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w dół. Dla przytwierdzenia deszczomierza przy pa
liku wykonujemy z grubszego drutu łub żelaznej taśmy
pierścień otaczający deszczomierz u góry i deseczkępodpórkę podtrzym ującą go od dołu. Dla dokład
ności pomiaru opadów należy obliczyć powierzchnię
górnego szerszego otworu lejka, a zebraną wodę
deszczową odmierzać menzurką.
TEMAT 115
Ryc. 118.

Inny sposób wykonania wskazuje trzeci rysunek.
Z grubego drutu (5 mm) ucinamy trzy odcinki i skrę
camy je na przestrzeni 6—10 cm. Następnie w ysta
jące druty odginamy pod kątem prostym do skrę
conych i ustawiamy je promienisto. Większą bla
szaną nakrywkę z pudelka lub wycięty krążek z bla
chy ustawiamy pośrodku i oznaczamy na drutach.
W oznaczonych miejscach zaginamy druty pod ką
tem prostym ku górze. Z innego odcinka drutu wyko
nujemy pierścień o średnicy dolnego' krążka. Ustawia
my go na pewnej wysokości pomiędzy pionowymi dru
tami, których końce zawijamy dookoła drutu pier
ścienia. Z blachy wykonujemy lejek o powierzchni
górnego otworu, równej 1 dm2. W końcu zestawiamy
całość zgodnie z rysunkiem, a skręcony drut wsta
wiamy w otwór wywiercony w paliku wkopanym
w ziemię.

TEMAT 116
Ryc. 119.

D eszczom ierz.

W arstw ice.

Budowa warstwie polega na nakładaniu na siebie
poszczególnych warstw. Można je wykonać z tektury
lub klejonki. W tym celu kopiujemy, poszczególne
warstwy na tekturze lub klejonce i wycinamy. Na
stępnie układamy je zgodnie z rysunkiem mapy i skle
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jam y lub zbijamy gwoździkami. Po zestawieniu ca
łości malujemy poszczególne warstwice odpowiednimi
do mapy kolorami.
Lepiej zrobimy, jeśli poszczególne warstwy spiłu
jemy pilnikiem ukośnie. Wówczas warstwice nie będą
schodkowate, lecz więcej zbliżone do rzeczywistości.
Można też na jednej podstawie na połowie namalo
wać warstwicę płaską, a na drugiej połowie wykonać
te same warstwice plastycznie.
Postępując w ten sposób możemy, posługując się
mapami wojskowymi, stworzyć warstwice np. gminy,
powiatu, województwa i państwa.
Ażeby w wysokościach w arstw ie. nie było zbyt
rażącej różnicy, użyjemy bardzo cienkiej klejonki,
względnie tektury. Niezależnie od otrzymanej w ten
sposób mapy warstwicowej możemy na niej ustawić
maleńkie budynki, drzewa, mostki itp. Na takiej
mapie plastycznej łatwo zapoznać się z odczytywaniem znaków topograficznych, stosowanych w karto
grafii.
TEMAT 117
Ryc. 120.

.

W arstw ice.

Rysunki te wskazują nam sposób wykonania war
stwie ruchomych. Do budowy ich użyjemy klejonki
lub cienkiej deszczyny. Na wstępie przycinamy od
powiednich wymiarów części, z których zbijamy lub
skręcamy wkrętkami płaską skrzynkę. W dnie wier
cimy otwór, dokładnie pod najwyższym wzniesie
niem warstwicy. Na wieku skrzynki rysujemy war
stwice i wycinamy je cienką piłeczką. Z kolei -wyko
nujemy z blachy podpórki pod poszczególne war
stwice. Rys. a pokazuje nam taką blaszaną podpórkę
oraz sposób przytwierdzenia jej do warstwie. Pod
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każdą warstwicą przykręcamy ich po kilka. Z kolei
malujemy każdą warstwicę osobno odpowiednimi ko
lorami, a skrzynkę z zewnątrz politurujemy.
TEMAT 118
Ryc. 121.

Sąsiedni rys. przedstawia warstwicę głębokości mo
rza. Budowa tej warstwicy podobna jest do poprzed
niej. Różnica polega jedynie na sposobie przytwier
dzenia blaszanych podpórek. W pierwszym wypadku
przymocowywaliśmy je tylko do ruchomych częściwarstwic, w drugim przytwierdzanie rozpoczynamy od
deski wieka. Celem łatwiejszego podnoszenia warstwie
do góry możemy umocować wewnątrz beleczkę-dźwignię dwuramienną, która po naciśnięciu podniesie
warstwicę do góry. Jako uzupełnienie możemy na
malować na krawędzi wieka, tym i samymi kolorami,
co warstwicę, skalę wysokości i oznaczyć ją w metrach.

TEMAT 119
Ryc. 122.

W arstw icę.

W ykazanie k u listości ziem i.

Najprostsz}^ przyrząd do wykazania kulistości
ziemi wykonać możemy z drzewa i drutu. Do pod
stawki z deseczki przykręcamy, względnie przykle
jam y dwa klocki drewniane. Z 3 mm klejonki odci
namy niezbyt szeroki pas, który po ostruganiu kra
wędzi i wyczyszczeniu wyginamy przyklejając i przy
kręcając do drewnianych klocków". Klocki te mają
kształt klinówr. Na środku wygiętej klejonki wiercimy
otwór oraz taki sam w desce podstawki. W otwory
wstawiamy drut, np. 3 mm. Na końcach dw'óch
innych odcinków nieco cieńszego drutu wykonuje
my zaokrąglenia w kształcie kółek o nieco większej
średnicy niż grubość drutu pionowego. Części drew
niane po oczyszczeniu politurujemy. Użyjemy drutu
mosiężnego, mosiądzowanego lub ocynkowanego.
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TEMAT 120
Ryc. 123.

W y k azan ie k u listo śc i ziem i.

Lepszy,., lecz nieco trudniejszy w wykonaniu jest
przyrząd do wykazania kulistości ziemi, przedsta
wiony na tym rysunku.
Składa się on z połowy kuli osadzonej na pod
stawie oraz z osi metalowej z dwoma lub większą
ilością prętów. Sposób wykonania półkuli:
Z desek zbijamy skrzynkę o następujących wymia
rach wewnętrznych, jak : szerokość i długość skrzynki
większa od średnicy przyszłej półkuli, a głębokość (wy
sokość skrzynki) większa od połowy średnicy. Z grub
szej klejonki wycinamy półkole o średnicy równej
przyszłej średnicy kuli. Do wyciętego półkola przy
bijamy z obu stron, dokładnie na połowie, dwie nieco
dłuższe listewki. Przestrzeń pomiędzy wystającymi
listewkami wypełniamy drzewem. Oba wystające poza
półkole końce listewek zaokrąglamy pilnikiem, tworząc
z nich oś.
Z kolei przybijamy w skrzynce, dokładnie na
środku dna, kawałek deseczki z otworem wywierco
nym na oś, a na wierzchu skrzynki szerszą listwę
z takim samym otworem. Półkole będzie się mogło
teraz obracać naokoło swej osi. Mając przygotowaną
skrzynkę rozrabiamy glinę lub gips i wyłepiamy nim dno
i ściany skrzynki. Przy wylepianiu obracamy półkolem.
Półkole to będzie zbierać nadm iar gipsu z przyszłej
ściany półkuli. Po wypełnieniu skrzynki do wierzchu
otrzymamy dokładną formę półkuli. Wyjmujemy więc
półkole, z klejonki i zalepiamy dolny otwór. Wyko
naną formę . pozostawiamy na pewien czas celem
wyschnięcia (z gliny — na kilka dni, z gipsu do dru
giego dnia). Po wyschnięciu zdejmujemy górną listwę
i przystępujemy do wykonania pozytywu półkuli
z papieru. Tniemy paski z cienkiego pakowego pa-
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pieru i takie same paski ze starych gazet. Po namo
czeniu pasków papieru pakowego oblepiamy dokład
nie wnętrze formy dwoma warstwami. Z kolei na
stępne paski pakowego, papieru smarujemy średniej
rzadkości klajstrem introligatorskim i wyklejamy wnę
trze 2—3 warstwami. Następne warstwy robimy na
zmianę z papieru gazetowego i pakowego. Po nakle
jeniu każdej warstwy smarujemy wnętrze półkuli
klajstrem dociskając papier dokładnie. Po nałożeniu
warstw do odpowiedniej grubości pozostawiamy po
zytyw na kilka dni w formie, a następnie po wyję
ciu pozostawiamy odwrócony do zupełnego wyschnię
cia. Pozytyw należy ustawić tak, aby od spodu do
pływało powietrze.
Mając gotowy pozytyw wycinamy z grubszej kle
jonki krążek, dopasowany do wnętrza półkuli, wsta
wiamy go tuż przy brzegu i przyklejamy oraz przy
bijam y gwoździkami. W ystające poza krążek części
pozytywu starannie obcinamy. Z kolei czyścimy pół
kulę z zewnątrz grubszym papierem szklistym, ście
rając nierówności, następnie zagruntowujemy czarną
farbą, a po wyschnięciu malujemy drugi raz na czy
sto lakierem do tablic (matowy), w końcu po wy
schnięciu tła kreślimy farbą czerwoną lub białą kręgi.
Oddzielnie przygotowujemy z drzewca podstawę. W y
cinamy krążek z grubszej deski i osadzamy w nim
na czopie wałek-podpórkę. Górny koniec wałka osa
dzamy na czopie w krążku półkuli. Przed skleje
niem podstawmy wiercimy w wałku otwór oraz taki
sam otwór na szczycie półkuli i osadzamy w nich
grubszy drut. D rut winien wystawać ponad półkulę.
Na ten drut-oś nakładamy pręty metalowe (drut
zaokrąglony w kształcie kółek na końcu). Po skle
jeniu podstawy oczyszczamy ją i politurujemy.
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TEMAT 121
Ryc. 124.

Sposób wykonania globusa indukcyjnego zbliżony
jest do poprzednio opisanego przyrządu do wyka
zywania kulistości ziemi. Odnosi się to do wykonania
samej kuli. W przygotowanej poprzednio formie wy
konujemy kolejno dwie półkule, które po wyschnię
ciu i równym obcięciu sklejamy przy pomocy paska
tektury-kołnierza, wstawionego do wnętrza. Po skle
jeniu obu półkul oczyszczamy je papierem szkli
stym, malujemy czarną farbą, a następnie zaciągamy
czarnym lakierem do tablic.
Z grubszego drzewa wyrzynamy krążek na pod
stawkę. Wiercimy w nim na środku otwór, w któ
rym osadzamy na czopie wałek-podpórkę. W wałku
tym wiercimy otwór i osadzamy w nim odpowiednio
wygięty drut — oś globusa. Po przewierceniu kuli
nawlekamy ją na oś, podkładając z obu stron m eta
lowe podkładki. Na końcu osi nakładamy nakrętkę,
którą po nagwintowaniu osi dokręcamy lub z braku
gwintownicy przylutowujemy. Z cieńszego drutu wy
ginamy łukprzylutowując go jednym końcem do nakręt
ki, drugim do dolnego końca osi. Można też na oś użyć
odpowiednio długiego drutu, który po nawleczeniu na
niego kuli zaginamy pod kątem prostym i wyginając
po łuku kuli doprowadzamy do końca osi, po czym
po owinięciu dookoła niej, przylutowujemy.
Pozostaje jeszcze oczyszczenie i zapoliturowanie
podstawy. N a oś najlepiaj użyć drutu mosiężnego lub
mosiądzowanego.

TEMAT 122
Ryc. 125.

G lobus in d u k c y jn y .

Gnomon.

Na blasze rysujemy siatkę metalowej części gno
monu. Po wycięciu zaginamy ją po nakreślonych
limach kreskowanych pod kątem prostym. Wiercimy
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otwory na wkrętki oraz wycinamy podłużny otwór
na umieszczenie w nim pionu. Górne zakładki pod
suwamy pod zagiętą poziomo blachę i przylutowujemy
(rys. «). Na podstawkę użyjemy deseczki prostokątnej,
do której przykręcamy część metalową. Na podstawie
kreślimy linię prostopadłą do płaszczyzny gnomonu.
TEMAT 123

Kątom ierz.

Ryc. 126.

Z blachy odcinamy pas niezbyt szeroki a dłuższy
o kilkanaście cm od średnicy krążka użytego na pod
stawę. Na obu końcach pasa blaszanego rysujemy
prostokątne otwory-przeziernice i wycinamy je pi
łeczką do metalu. Poniżej otworów zaginamy blachę
na obu jej końcach pod kątem prostym. Na środku,
pomiędzy zagięciami, wiercimy otwór. W przeziernice
wstawiamy cienki drucik, który przylutowujemy do
blachy. Druciki muszą być ustawione dokładnie na
osi. Na podstawkę-kątomierz wycinamy krążek, np.
z klejonki, na którym po oczyszczeniu i zapoliturowańiu naklejamy krążek z kartonu z narysowaną na
obwodzie podzialką z 360°. Na środku krążka przy
kręcamy większą wkrętką przeziernicę, podkładając
pod nią podkładkę. Na podstawę pod kątomierz uży
jemy beleczki na jednym końcu zaostrzonej. Na dru
gim końcu osadzamy na czopie mniejszy krążek
drewniany. Z kolei możemy krążek mniejszy przy
kręcić do dużego krążka wkrętkami.

TEM A T 124
Ryc. 125.

Poziom ica.

TEMAT 125

K linom etr.

Ryc. 128.

Z klejonki wyrzynamy kątomierz, na którym po
oczyszczeniu rysujemy podzialkę w stopniach, a na
stępnie politurujemy. W środku półkola (kątomierza)
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wiercimy otwór. Z kolei wycinamy z blachy dwie przeziernice (rys. b), z których jedna ma wyciętą wąską, po
dłużną szczelinę, a druga szerszą z wlutowanym cien
kim drucikiem. Przeziernice te przykręcamy do kąto
mierza tak, aby szczelina, względnie drucik, były
na jednym poziomie z punktem zawieszenia kątomie
rza. Na podstawę użyjemy listwy zaostrzonej na końcu
lub jeśli klinometr mamy nakładać np. na statyw,
to listwę damy krótszą, ale zakończoną rurką (rys. a):
Kątomierz skręcamy z listwą przy pomocy śruby
z nakrętką. Na wystającej śrubie zawieszamy na
sznureczku ciężarek, który posłuży za pion a równo
cześnie za wskaźnik do odczytywania kąta.

DZIAŁ

RACHUNKÓW

Z GEOMETRIĄ

TEM AT 126
Ryc. 129.

Zegar (tarcza zegarow a z tek tury).

TEM AT 127
Ryc. 130.

Zegar (tarcza zegarow a z klejonki).

TEM AT 128
Ryc. 131.

Liczydło leżące.

TEM AT 129
R yc. 132.

Liczydło leżące.

TEM AT 130
Ryc. 133.

Liczydło w iszące.

TEMAT 131
Ryc. 134.

Linia m etrow a z podziałką.

Urżnąć listwę długą na 1 cm, szeroką na 2—2% cm
i grubą 1—1,2 cm. Po ostruganiu i oczyszczeniu
kreślimy na niej podziałkę cm. Długość kresek ozna
czających cm wynosi 10 mm, co każde pięć podziałek 13—15 mm, a co dziesięć podziałek 15—20 mm.
Pola pomiędzy kreskami zamalowujemy czarną ani
liną lub tuszem. Właściwe kreski oznaczamy lek
kimi nadcięciami, wykonanymi przy pomocy pła
skiego dłuta. Całą linię zaciągamy politurą lub
bezbarwnym lakierem.

TEM AT 132
Ryc. 135.

Linia do tablicy.

TEM AT 133
R yc. 136.

Ekierki (trójk ąty) do tablicy.
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TEMAT 134
Ryc. 137.

W yrzynamy go z 5 mm klejonki. Rączkę-uchwyt
wykonujemy z listwy i przykręcamy ją wkrętkami.
Po oznaczeniu na obwodzie podziałki stopni nadcinamy ją dłutem, a numerację wytłaczamy metalo
wymi czcionkami. W końcu czyścimy, politurujemy
lub zaciągamy lakierem.

E kierki (trójkąty).

TEM AT 135
R yc. 138.

J t

TEMAT 136
Ryc. 139.

K ąto m ierz.

J.z

Cyrkiel.

W kolejności pokazane są trzy rodzaje cyrkli.
Pierwszy — łączony na nakładkę. Wycinamy
z deski dwa jednakowe ramiona cyrkla, które po
przerżnięciu do pewnej wysokości odrzynamy, wyko
nując nakładkę na obu częściach. Po złożeniu nakła
dek i złączeniu obu ramion z sobą przewiercamy
otwmr, przez który przetykamy śrubę z nakrętką
motylkową. Na końcu jednego ramienia nakładamy
skuwkę z rurki mosiężnej, a po przewierceniu w sztorcu
ramienia otworu wstawiamy wr niego ciasno odcinek
drutu lub wbijamy gwróźdź, który następnie spiłowujemy na ostro. Z dłuższego odcinka rurki wyko
nujemy oprawkę na kredę, przecinamy ją cztero
krotnie lub sześciokrotnie w’zdłuż do 2/3 długości rurki.
Na rurkę nasuwamy pierścień z innego odcinka do
pasowanego do poprzedniej, a końce przeciętych czę
ści odginamy lekko na zewmątrz. Przygotowany w ten
sposób uchwyt nasadzamy na koniec drugiego ra
mienia cyrkla.

P iw o w a rc z y k : Z ajęcia rękodz. w szkole.
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TEMAT 137
Ryc. 140.

C y rkiel.

Drugi cyrkiel łączony jest na zwidlowanie. Po
wyrżnięciu dwóch jednakowych ramion oznaczamy
na nich złącze na zwidlowanie i wykonujemy je.
Reszta pracy, jak przy poprzednim modelu.

,'TEMAT 138
Ryc. 141.

Cyrkiel.

Trzeci rysunek cyrkla przedstawia najłatwiejszy
sposób wykonania. Z deski wycinamy oba ramiona
jako jedną całość. Po ostruganiu oznaczamy wyci
nek jednego ramienia (krótszego) i odcinamy go piłą.
Miejsca przecięcia oczyszczamy. Z cienkiej deseczki odrzynamy dwie nakładki dopasowując je do szerokości
ramienia dłuższego. Obie nakładki nakładamy na kleju
na krótsze ramię i przykręcamy do niego wkrętkami.
Do powstałego w ten sposób rozwidlenia w sta
wiamy dłuższe ramię, przewiercamy i po przełknięciu
śruby dokręcamy nakrętką motylkową. Pozostaje
jeszcze wyrównanie nakładek do szerokości ramion,
cyrkla, osadzenie okucia oraz wyczyszczenie i utrw a
lenie politurą lub lakierem.
#

TEMAT 139

Siatki b rył z kartonu lub tektury.

Ryc. 142,
Siatki poszczególnych brył wskazują zamieszczone
,, 143, rysunki. Zakładki umieszczone przy poszczególnych
144, siatkach wykonujemy tylko w kartonie. Służą one
145, do złączenia na kleju poszczególnych ścian bryły.
146,
Przy pracy w tekturze zakładki te są zbędne.
,, 147. Łączenie wykonujemy przy pomocy pasków z pa
pieru pakowego lub przy większych bryłach z płótna,
którym i oklejamy na krawędziach stykające się ścianki
bryły. Po sklejeniu całej bryły oklejamy ją jeszcze
jednotonowym papierem.
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TEMAT 140
Ryc. 148.

Odcinamy cztery listewki o jednakowym przekroju,
długie na 1 m. Przycinamy je na ucios i składamy
w kw adrat na kleju, zbijając na narożnikach gwoź
dzikami. Aby kw adrat nie rozleciał się lub nie zmie
nił kształtu, wstawiamy w kątach wycięte z deski
tej samej grubości, co i listwy, małe trójkąty. Trój
kąty te przyklejamy na kleju i przybijamy gwoździ
kami lub skręcamy wkrętkami.

TEMAT 141
Ryc. 149.

M etr sześcienny.

W ykonamy go podobnie jak poprzedni kwadrat
z listewek i trójkątów. Przycinamy cztery listewki,
długie na 1 m i 8 listewek krótszych od poprzednich
o dwie grubości listewki.
Cztery z krótszych listewek układamy w kwadrat
ustawiając na narożnikach pionowe dłuższe beleczki.
Łączymy je na każdym narożniku przy pomocy
trzech trójkątów. Po złączeniu odwracamy kwadra
tem do góry, a na dole układamy drugi kwadrat łą
cząc go znowu trójkątam i.

TEMAT 142
Ryc. 150.

M e tr k w a d ra to w y .

D ecym etr sześcienny.

Z deszczyny lub 10 mm klejonki wycinamy 9 kwa
dratów o boku jednego dm. Z innej deseczki wyci
namy 9 beleczek, które po ostruganiu winny mieć
w przekroju l.c m 2 a długości 1 dm. Wreszcie z innej
beleczki o takim samym przekroju odcinamy 10 kostek-sześcianów — 1 cm3. Wszystkie części usta
wiamy w bryłę — 1 dm3. Na przechowywanie dese
czek wykonujemy odpowiedniej wielkości i kształtu
pudełko z tektury lub blachy. Pudełko, wykonane pra
widłowo, posłuży jako miara objętości: 1 dm3 = 1 1.
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T E M A T 143, 141, 145, 146
R y c, 151, 152, 153, 154.

S zk ielety brył

z

drutu.

J

Sześcian, graniastosłup, ostrosłupy.

TEMAT 147
Ryc. 155.

Z drutu wyginamy koło, wyprowadzając równo
cześnie do środka d ru t w kształcie promienia. Do
kładnie w środku tego koła odginamy drut pod ką
tem prostym ku górze jako wysokości stożka. Ob
wód podstawy koła dzielimy na równą ilość części,
a z każdego oznaczonego punktu po przylutowaniu
lub owinięciu odprowadzamy odcinki cienkiego drutu.
Wszystkie odcinki sprowadzamy do wierzchołka drutu
pionowego i przylutowujemy. Zbędne końce odcinamy
i wyrównujemy pilnikiem.

TEMAT 148
Ryc. 156.

Stożek.

Kula.

Z drutu wyginamy koło, odprowadzając do środka
promień z zagięciem. Z innego odcinka drutu wyko
nujemy pionową oś kuli, równą średnicy koła. Na obu
końcach osi zaginamy małe kółka. Po złączeniu koła
przytwierdzamy do promienia oś. Z cienkiego drutu wy
konujemy pewną ilość łuków o promieniu koła. Aby
luki te były równe, najlepiej jest d rut nawinąć na
odpowiednio grubym walcu i jednakowo je przeciąć.
Otrzymamy wówczas wszystkie łuki równej długości
i o jednym wygięciu.
Z kolei rozstawiamy łuki na obwodzie kola, przy
twierdzając cienkim drucikiem, końce zaś łuków na
końcach osi przylutowujemy do małych kółeczek
łub owijamy na nich.

101
TEMAT 149

G ra n ia sto słu p .

Ryc. 157.

Rysunek 157 przedstawia nam sposób zbudowa
nia bryl prostopadłościennych. Do wykonania po
trzebne są: klejonka, listewki lub beleczki oraz klej
i gwoździe.
Z klejonki wycinamy odpowiedniego kształtu ściany
bryły. Do ścian bocznych przybijamy z trzech boków,
. tuż przy krawędzi, listewki lub beleczki, a następnie
łączymy te ścianki w pobocznicę. W końcu nakładamy
wieko i dno i przybijamy do listewek. Listewki przed
przybiciem smarujemy klejem.
Po złączeniu wszystkich ścian w bryłę oczyszczamy
wystające krawędzie kłejonki pilnikiem lub strugiem,
a następnie kitujemy szpary. Z kolei całą bryłę zagruntowujemy farbą pokostową, a po wyschnięciu
lekko oczyszczamy i malujemy po raz drugi bądź
farbą, bądź lakierem (matowym). Kolor należy dobrać
jasny, np. biały, szary, ewent. inny.

TEMAT 150
Ryc. 158.

W alec.

Rysunek 158 przedstawia sposób wykonania walca.
W yrzynamy dwa krążki o jednakowej średnicy. Na
obu krążkach wycinamy gniazdo nakładki, w które
wpuszczamy na kleju dość grubą listwę i przykrę
camy ją wkrętkami. Długość listwy zależna jest od
wysokości walca. Następnie z 3 mm dykty odcinamy
prostokąt szeroki na wysokość walca a długi jak
obwód walca i zwilżamy go z obu stron wodą. Listwę
łączącą oba krążki smarujemy klejem, przykładamy
na nią do połowy szerokości pas klejonki i przybijamy
małymi gwoździkami. Z kolei smarujemy obwód krąż
ków klejem i zawijając na nich klejonkę przybijamy
gwoździkami. Gdy dojdziemy z zawijaniem klejonki
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do listwy, należy dopasować ją do przybitego już
końca, posmarować jeszcze raz listwę klejem i przy
bić drugi koniec klejonki. Pozostaje wyrównanie
krawędzi klejonki, wystającej poza krążki, wykitowanie szczelin i pomalowanie dwukrotnie farbą.
TEMAT 151
Ryc. 159.

Stożek.

W podobny sposób wykonamy stożek, rys. 159.
Wycinamy z deski krążek i spiłowujemy nieco uko
śnie krawędzie, stosownie do nachylenia pobocznicy
stożka. Z kawałka drzewa wykonujemy oddzielnie
wierzchołek bryły. W wierzchołku tym i krążku wy
cinamy po dwie lub cztery nakładki, wstawiamy w nie
na kleju listwy i przykręcamy wkrętkami. Z 3 mm
klejonki wycinamy pobocznicę. Aby nie zepsuć kle
jonki, należy najpierw zdjąć formę przy pomocy ar
kusza papieru, owijając nim stożek, a następnie wy
cinając. Po odrysowaniu pobocznicy z formy możemy
być pewni, że klejonka przylegać będzie wszędzie do
kładnie. Reszta czynności, jak obciągnięcie klejonką,
kitowanie i malowanie, jest taka sama jak przy po
przednim walcu.

DZ I AŁ

T E A T R U

S Z K O L N E G O

G w iazdy na Boże N arodzenie.
Jako m ateriału do zbudowania gwiazdy możemy
użyć cienkich beleczek lub drutu, względnie połączyć
oba te materiały z sobą.
TEMAT 152
Ryc. 160.

Gwiazda.

W yginamy z drutu graniastosłup, którego dwie
ściany, przednia i tylna, są kwadratami. Szkielet
ten łączymy bądź przez owijanie cienkim drucikiem,
bądź przy pomocy lutowania. Oddzielnie wykonujemy
z drutu osiem prostokątów, które po złączeniu krót
szymi bokami przytwierdzamy do graniastosłupa.
W dolnej części graniastosłupa — jako na podstawie
umocowujemy deseczkę, wr której wiercimy otw'ór.
Przez otw-ór ten przepuszczamy drążek do trzym ania
gwiazdy, po czym przywiązujemy do niego dolne
ramię gwiazdy. Na końcu drążka przytwierdzamy
zrobioną z blachy zwiniętej w rurkę ópfąwkę na
świecę. Wewnątrz gwiazdy zawieszamy na cienkim
druciku dwa krążki z drutu, spięte z sobą pionowymi
drucikami. Powstały w ten sposób szkielet walca
oklejamy na pobocznicy białym papierem-kalką lub
bibułką, na której naklejamy sylwetki lub malujemy
np. postacie z Jasełek. Ząświfecona*'w walcu świeca prze
świecając bibułkę będzie rzucać na papier naklejony na
gwieździe odpowiednie rysunki lub cienie. Całą gwiazdę
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oklejamy kolorową bibułką lub przezroczystym pa
pierem, pozostawiając otwór do zapalania świecy.
TEMAT 153
Ryc. 161.

Druga gwiazda wykonana jest z czterech równo
bocznych trójkątów, odpowiednio zestawionych i złą
czonych- odcinkami drutu w miejscach przecięcia się
trójkątów oraz na ich wierzchołkach. Reszta pracy,
jak urządzenie wewnętrzne oraz oklejanie, podobna
do pracy przy poprzedniej gwieździe.

TEMAT 154
Ryc. 162.

Gwiazda.

Gwiazda.

Trzecią gwiazdę wykonujemy z dwóch kół, ośmiu
trójkątów większych i ośmiu mniejszych. Trójkąty
spinamy z sobą podstawami i wierzchołkami, a po
ułożeniu ich na obwodzie obu kół przylutowujemy do
nich. Reszta pracy, jak przy poprzednich gwiazdach.

TEMAT 155

Szopki krakow skie.

Ryc. 163,
Do budow y. szopki użyjemy drzewa, tektury lub
164. cienkiej klejonki, papieru kolorowego, szkła, płótna
itp. materiałów. Z deski 10—15 mm grubej, w kształ
cie prostokąta, wykonamy podstawę. Na desce tej
oznaczymy miejsca na otwory, które wywiercimy lub
wydłutujemy. W otwory te wstawimy beleczki, na
których oprze się cała konstrukcja szopki. Poza otwo
rami na beleczki wycinamy otwory na przesurvanie
kukiełek (lalek). Rys. schematyczny przedstawia roz
mieszczenie otworów na podstawie. Umocowane w pod
stawie beleczki łączymy poziomymi listewkami, obi
jając zewmątrz tekturą lub klejonką z wyciętymi
poprzednio potrzebnymi otworami, np. okiennymi.
W każdym razie całość konstrukcji szopki winna być
zrobiona z cienkich beleczek i ' listewek,' łączonych
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z sobą na nakładkę, czopy lub gwoździkami. Zbyt
silne łączenie beleczek i listewek nie jest konieczne
z uwagi na to, że i tak szkielet szopki obijemy ze
wnątrz tekturą lub klejonką, która bardzo wzmocni
i usztywni konstrukcję.
W przedniej ścianie szopki pozostawimy otwór
sceny. Na scenie ustawimy dekorację, którą możemy
wykonać z tektury lub klejonki malowanej farbą
klejową. Zewnątrz oklejamy szopkę papierami kolo
rowymi, naklejając na nie odpowiednie ozdoby;
otwory okienne podklejamy od wnętrza przezroczy
stym papierem kolorowym, celofanem, szkłem lub
witrażami z papieru.
POMOCE DO PRZEDSTAW IEŃ
TEMAT 156
Ryc. 165.

Miecz wykonujemy z drzewa. Do listwy, na któ
rej zestrugujemy dwa ostrza oraz wyrzynamy ręko
jeść, wpuszczamy na nakładkę poprzeczkę. Tak wy
konany miecz malujemy farbą szarą lub srebrną,
względnie oklejamy staniolem. Do zawieszenia miecza
u boku służy wycięty z tektury pas, przewieszany
przez ramię, na końcu którego znajduje się uchwytpochewka na osadzenie miecza.

TEMAT 157
Ryc. 166.

Miecz.

Szpada.

Szpadę wykonamy z okrągłej beleczki, na. końcu
której osadzamy na czopie rękojeść wykonaną z grub
szego walka.. Ochraniacz ręki wycinamy w kształcie
krążka z. tektury lub klejonki i po wywierceniu otworu
osadzamy na szpadzie, przyklejając i przybijając mały
mi gwoździkami do rękojeści. W końcu malujemy farbą
lub oklejamy staniolem, względnie srebrnym papierem.
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TEMAT 158
Ryc. 167.

Szable możemy zrobić z deszczyny lub z klejonki.
Po narysowaniu na materiale kształtu rękojeści i klingi
wyrzynamy je piłką i oczyszczamy. Ochraniacz rękojeści
możemy wykonać z tektury, z cienkiej 3 mm klejonki
lub blachy. Po narysowaniu kształtu ochraniacza na
materiale wycinamy go, oznaczamy i wycinamy otwór
na wstawienie klingi, a drugi koniec ochraniacza przy
twierdzamy do końca rękojeści. Następnie klingę ma
lujemy lub oklejamy, a rękojeść owijamy sznurkiem
lub papierem.

TEMAT 159
Ryc. 168.

S zabla.

Szabla z pochwą.

Chcąc wykonać pochwę na szablę wycinamy dwa
jednakowe kawałki tektury kształtu klingi, lecz od
niej mniej więcej o 2 cm szersze i cokolwiek dłuższe.
Wzdłuż wewnętrznego luku odrysowujemy naokoło
pas 1 cm szeroki i po lekkim nadcięciu zaginamy go
pod kątem prostym. Po złożeniu obu części zagięcia
tektury sklejamy ze sobą. W ten sposób otrzymamy
złączenie jednego boku. Z kolei przeciwny bok zszy
wamy tuż przy brzegu grubą nicią lub oklejamy
paskiem mocnego papieru. Na dole pochwy wstawiamy
na kleju kawałek grubej tektury kształtu podanego
na rysunku. W końcu oklejamy całą pochwę srebrnym
papierem i przytwierdzamy kółka na rzemienie.

TEMAT 160

Halabarda, tom ahaw k, topór strażacki.

Ryc. 169, Wykonujemy je z klejonki w jednym kawałku lub
170, też część żelazną wycinamy z klejonki i osadzamy ją
,.
171. w trzonku z odpowiedniej grubości beleczki. Po
oczyszczeniu malujemy farbą lub oklejamy papierem
kolorowym.

i
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CZAPKI DO PRZEDSTAW IEŃ
TEMAT 161
Ryc. 172.

Załączone rysunki wskazują siatkę czaka. Po przy
cięciu poszczególnych części z tektury sklejamy naj
pierw pobocznicę, dopasowując ją do wymiarów głowy
dziecka, następnie wstawiamy denko, które najlepiej
jest przymocować albo przez przyszycie do pobocznicy, albo przez oklejenie z obu stron denka wąskimi
paskami tektury, przyklejonymi do pobocznicy. Po
oklejeniu czaka błyszczącym papierem kolorowym
oklejamy daszek, który następnie przyszywamy do
czaka. Pozostaje wykonanie paska pod brodę oraz
tarczy.

TEMAT 162
Ryc. 173.

Czako piechura.

Czako ułańskie.

Składa się ono z dwóch części: górnej, w siatce
przypominającej krzyż, i dolnej, wykonanej z pasa
tektury długiego jak obwód głowy dziecka i ponadcinanego w pewnych odstępach. Nadcięte części dol
nego pasa zawijamy do środka, zszywając mocną
nicią. Powstanie w ten sposób główka czaka z otwo
rem u góry. Na główkę tę nakładamy górną część
czaka, wyciętą według rysunku i zagiętą po linii
przerywanej. Stykające się kraw ędzie'górnej części
sklejamy przy pomocy pasków. Pozostaje oklejenie
czaka papierem odpowiednich kolorów. Przyszycie
daszka, paska oraz przyczepienie odznak. •

TEMAT 163

H ełm y.

Ryc. 174,
W ykonamy je z tektury. Odcinamy z tektury
,, 175. szeroki pas i sklejamy z niego pobocznicę, równą
obwodowi głowy. Obwód pobocznicy dzielimy na
12—16 części. Każdą część dzielimy na połowę i kre
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ślimy w poszczególnych prostokątach luki. Po wy
cięciu powstanie coś w rodzaju korony. Wszystkie
kliny zaginamy do środka, nakładając je kolejno na
siebie, i sklejamy lub zszywamy nićmi. Z kolei wy
cinamy ze srebrnego papieru podobne kliny i okle
jam y nimi hełm zewnątrz. Na środku hełmu przykle
jamy wyciętą z tektury rozetę, do której przytwier
dzamy gwoździkami zakończenie hełmu, wystrugane
z drzewa. W końcu wycinamy daszek oraz ochrania
cze na szyję, które po oklejeniu papierem przytwier
dzamy do hełmu. To samo dotyczy wykonania przy
łbicy oraz wszelkich innych ozdób hełmu. Po nakre
śleniu odpowiednich części na tekturze wycinamy je,
a po oklejeniu papierem przytwierdzamy do hełmu.
TEMAT 164
Ryc. 176.

Czako.

Z tektury wycinamy pobocznicę, krążek i da
szek. Pobocznicę sklejamy, wstawiamy w nią krążekdenko i przyszywamy. Całą czapkę oklejamy zewnątrz
papierem kolorowym, oklejamy daszek i przyszy
wamy go do czaka. Z kolei wykonujemy pasek oraz
pomponik, które przytwierdzamy do czaka.

TEMAT 165

Kapelusz.

Ryc. 177,
Z tektury odcinamy szeroki pas, długości cokol” 178. wiek większej od obwodu głowy, krążek na denko
oraz duży krążek na kresę kapelusza. Po sklejeniu
pobocznicy wstawiamy weń krążek-denko i przykle
jamy oraz obszywaniy. W dużym krążku wycinamy
otwór, zbliżony kształtem do owalu głowy, i albo
wykonujemy w nim zakładki przez nadcięcie, które
przyklejamy do wewnętrznej ścianki pobocznicy albo
przyszywamy do niej nićmi. Pozostaje oklejenie zeivnątrz papierem kolorowym oraz wyłożenie wewnątrz
miętą bibułą jako podszewką.
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TEMAT 166
Ryc. 179.

Z tektury odcinamy pas, szeroki na 3—4 cm,
nieco dłuższy od obwodu głowy, i sklejamy go w pobocznicę. Z miętej bibuły wycinamy górną część
czapki w kształcie krzyża. W środku krzyża nakle
jam y wycięty z cienkiej tekturki lub kartonu kwadrat.
Ramiona krzyża sklejamy z sobą. W końcu wstawiamy
do środka górnej części czapki pobocznicę i przyklejamy
do niej bibułkę. Pozostaje oklejenie dolnej części czapkipobocznicy bibułką lub im itacją baranka oraz wyłoże
nie wnętrza czapki podszewką z bibułki.

TEMAT 167
Ryc. 180.

K ra k u s k a -ro g a ty w k a .

Turoń.

Sposób wykonania turonia może być różny. Można
wykonać go w całości z drzewa lub z drzewa w po
łączeniu z płótnem, barankiem (skóra) oraz sianem
czy pakułami jako materiałem wypełniającym lub
wreszcie z drzewa i masy papierowej. Wykonując tu 
ronia z drzewa wyrzynamy z odpowiedniego jednoli
tego kloca kształt głowy (górną część głowy ozna
czoną linią pyska). Po odpowiednim wymodelowaniu
górnej części dopasowujemy dolną część z dwóch
kawałków odpowiednio grubej deski złączonej, jak
przedstawia rys., na zwidłowanie. Część nieruchomą
przybijamy do górnej części głowy, część ruchomą
osadzamy na osi w rozwidleniu, a następnie modelu
jemy dolną szczękę. W ykonaną w ten sposób głowę
turonia osadzamy na drążku, a do dolnej szczęki
wkręcamy haczyk, od którego prowadzimy sznurek,
służący do poruszania dolnej, szczęki. W końcu okle
jamy głowę wełną lub odpadkami skór baranich lub
innych i doczepiamy ze skóry lub płótna, względnie
sukna, szyję, ale dość długą i obszerną, aby można
było ją nałożyć na głowę tego, kto będzie nosił turonia.

Inny sposób wykonania przedstawia rysunek.
Z dość grubej deski, wyrzynamy 3 części. W górnej
dłutujem y prostokątny otwór oraz wiercimy dwa
otwory na umocowanie rogów. Dolne części łączymy
na zwidłowanie na osi. Część nieruchomą łączymy
z górną wkrętkami lub gwoździami, całość osadzamy
na drążku, a do dolnej części wkręcamy haczyk i przy
wiązujemy do niego sznur.
Teraz przystępujemy do modelowania głowy. Na
górną deskę nakładamy siana lub pakuł i formujemy
odpowiednich kształtów głowę. Następnie obciągamy
ją płótnem, przybijając je do ściany krawędziowej
deski. W podobny sposób formujemy dolną szczękę.
W końcu doczepiamy szyję. Po wykończeniu całości
wstawiamy przez płótno w otwory w desce rogi w ystru
gane z drzewa oraz przyprawiamy uszy usztywniając
je przy pomocy grubszego drutu. Pozostaje oklejenie
całej głowy strzyżoną wełną lub pomalowanie odpo
wiedniego koloru farbą. Oczy wstawiamy np. z guzików.
Ostatni sposób, to wykonanie turonia z masy papie
rowej : Modelujemy więc w tym celu głowę turonia z gli
ny. Aby model z gliny nie zmienił swych kształtów, na
leży zbudować z deski i listew odpowiedni szkielet, który
następnie oblepiamy gliną i modelujemy. Po wymodelo
waniu głowy z gliny pozostawiamy ją przez pewien
czas, aby podeschła. Wówczas przycinamy z cienkiego,
ale mocnego papieru, np. ze starych gazet i papieru pa
kowego, paski szerokie na kilka cm. Papier ten zwilżamy.
Początkowo okładamy model wilgotnymi paskami pa
pieru, najmniej w dwóch warstwach. Po nałożeniu dwóch
warstw rozpoczynamy właściwe formowanie maski z pa
pieru. W tym celu smarujemy paski papieru klajstrem
i oklejamy nimi model. Oklejanie winno być staranne,
tj. pasek przy pasku, oraz dociskane, aby nie wytwo
rzyła się pomiędzy paskami próżnia (pęcherze). W ten
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sposób naklejamy na przemian papierem pakowym
i gazetowym kilka warstw. Im więcej ich, tym maska
jest grubsza i trwalsza. W końcu oklejamy paskami
papieru pakowego. Po oklejeniu pozostawiamy przez
kilka dni, aby masa papierowa cokolwiek przeschła;
następnie usuwamy z wnętrza maski glinę wraz z szkie
letem i pozostawiamy znowu maskę przez szereg dni,
aby wyschła zupełnie. Po zupełnym wyschnięciu ozna
czamy dolną szczękę i odcinamy ją. Z odpowiednio przy
ciętej deski wstawiamy usztywnienia w górną i dolną
szczękę. Szczęki te będą miały kształt zbliżony do wi
docznego na rysunku. Szczęka dolna ma być ruchoma,
osadzimy ją więc podobnie jak w poprzednich turoniach.
W końcu przyprawiamy rogi i uszy, oklejamy strzy
żoną wełną bądź kawałkami futerka baraniego lub
malujemy farbą. Głowę osadzamy na drążku, przy
czepiamy z płótna szyję oraz wstawiamy oczy.
TEMAT 168
Ryc. 181.

Składana scen a szkolna.

Szczupłość miejsca na terenie szkoły nie pozwala
na zbudowanie stałej sceny szkolnej, zmusza więc
do tworzenia prymitywnych scen. Załączony rysunek
przedstawia składaną scenę szkolną, dość łatwą do
wykonania, a zarazem prostą w ustawieniu. Jedną
z sal szkolnych obieramy na scenę. Odcinamy belkę
o wymiarach 7 X 10 cm, długą na szerokość sali. Na
końcach tej belki nakładamy okucie przedstawione na
rysunku. Belka ta zostaje zawieszona na dwóch ha
kach, umocowanych na stałe wr ścianie, na 10—15 cm
od sufitu.
Drugą czynnością jest wykonanie odpowiedniej
ilości jednakowych koziołków', które posłużą do pod
trzym ania podłogi. Na podłogę użyjemy równych de
sek podłogowych, łączonych na wpusty.

Z kolei przystępujemy do wykonania obramienia
sceny. Przygotowujemy w tym celu materiał składa
jący się z odpowiedniej ilości beleczek o wymiarach
5 x 5 cm . Z.beleczek tych łączonych na zwidłowanie two
rzymy odpowiedniej wielkości ramy. Dwie z nich (boczne
filary) sięgają od podłogi do su fitu ; szerokość zależna
jest od miejscowych warunków, nie powinna jednak
być węższa niż 40—50 cm. Po. ustawieniu tych ram
tuż przy ścianie odmierzamy pozostałą między nimi
odległość i wykonujemy tej wiaśnie długości następne
dwie ram}', z których jedna ma szerokość około '20 cm
(górna), dolna zaś jest o parę cm szersza niż wyso
kość podłogi sceny mierzona od podłogi sali. Ponie
waż wszystkie ramy są dość długie, należy co kilka
dziesiąt cm dać z cieńszego materiału poprzeczki,
osadzone na czopie. Dwie z tych poprzeczek w ra
mach bocznych winny być umieszczone dokładnie
na wysokości belki zawieszonej na hakach, a to
w tym celu, aby można było przytwierdzić do tej
właśnie belki ramę przy pomocy śruby z nakrętką
motylkowy. Obie poziome ram y zawieszamy na ra
mach pionowych na specjalnych hakach, używanych
do łączenia łóżek. Po wykonaniu w ten sposób ram
obijamy je dyktą, a następnie odpowiednio poma
lujemy farbą olejną. Pozostaje jeszcze przytwierdze
nie do główmej poziomej belki odpowiednio grubych
drutów na ruchomą zasłonę (kurtynę), rozsuwaną na
boki. Rozmieszczenie dekoracji wmętrza sceny oraz
ich zawieszenie , uskuteczniamy na dwóch beleczkach,
przyczepionych z jednej strony do belki głównej,
a z drugiej strony zawieszonych na hakach, wrbitych
w' tylną ścianę sali.

DZIAŁ

SPORTU,

Ryc.185.

ZABAW

P rz y b o ry do „ p in g p o n g “ .
a) Rakieta.

Na 4 mm klejonce kreślimy kształt rakiety łącz
nie z rączką-uchwytem. Po nakreśleniu wycinamy
ją piłeczką. Z cienkiej deseczki odcinamy dwie listewki,
które zestrugujemy zwężając lekko z jednej strony
na grubość i szerokość. Dwie takie nakładki nakle
jamy z obu stron rączki wyciętej w klejonce. Po
wyschnięciu wyrównujemy boki rączki, a całą rakietę
oczyszczamy. Z obu stron rakiety naklejamy cienki
korek lub gruby karton (szorstki). W ystające części
klejonki oraz rączkę politurujemy.

TEMAT 173
Ryc.186.

I

T a ta w rp

T E M A T 169, 170, 171
R y c . 182, 183, 184.

TEMAT 172

GIER

b) Podstaw ki do rozpinania siatki.

Wycinamy je z grubej klejonki lub deski. Wcięcia
wchodzące na płytę stołu muszą być cokolwiek szer
sze od grubości tej płyty, a to dlatego, że właściwe
umocowanie przy płycie dokonujemy przy pomocy
klina zasuwanego pomiędzy płytę stołu a dolną kra
wędź wycięcia w podstawce. Do rozpięcia siatki wier
cimy po dwa otwory, przez które przewlekamy sznurki
siatki i naciągamy je Podstawki czyścimy i politu
rujemy.

P iw o w a rc z y k : Z ajęcia rękodz, w szkole.

8
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TEMAT 174
Ryc. 187.

W deseczce prostokątnej wycinamy otwór czopowy.
Przez otwór ten przetykamy beleczkę, której górny
koniec m a wycięte rozwidlenie. Posłuży ono do osa
dzenia w nim na osi małego młoteczka. Na drugim
końcu bełeczki zestrugujemy na krawędziach ścinki.
Na młoteczek bierzemy odcinek bełeczki, wiercimy
w nim otwór, w którym osadzamy trzonek z płaskiej
bełeczki. Trzonek ten po przewierceniu osadzamy na
osi w rozwidleniu.

TEMAT 175
Ryc, 188.

Trajkotka.

Z kawałka drewna wystrugujemy walec. Na walcu
tym odmierzamy pewną część na tryby (zęby). Resztę
zestrugujemy na oś. W grubszej części walca wyżłabiamy na całym obwodzie wzdłuż słojów jednakowe
rowki. W dwóch jednakowych bełeczkach wiercimy
po dwa otwory na bełeczki, które połączą ramiona
trajkotki, oraz po jednym otworze na oś walca z try 
bami i jeszcze po jednym otworze na środkową be
leczkę, która podpierać będzie drewnianą sprężynkę.
W dolnej beleczce wycinamy otwór i osadzamy w nim
sprężynkę. Następnie oczyszczamy poszczególne czę
ści, połiturujemy oraz składamy całą traj kotkę wsta
wiając czopy, na kleju.

TEMAT 176
Ryc. 189.

K ołatka.

Kapliczka.

Z kawałka drzewa wycinamy przy pomocy pi
łeczki lub krzywicy, noża, pilnika lub dłuta główną
część kapliczki: W górnej części wycinamy otwór,
w który wstawiamy obrazek lub figurkę wyciętą
z drzewa nożem. Górną część kapliczki nakrywamy
daszkiem, wykonanym z dwóch cienkich deseczek,
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które* przybijamy lub przyklejamy. Na podstawę
użyjemy prostokątnej deseczki, w której kapliczkę
osadzamy na czopie lub przyklejamy i przybijamy
gwoździkami.
TEMAT 177
Ryc. 190.

Do podstawy w kształcie prostokąta przytwier
dzamy podstawę kapliczki, wyciętą z grubszej deski.
Na wierzchu tej podstawy przytwierdzamy poziomo
prostokątną deseczkę. W deseczce tej wiercimy na
czterech rogach otwory, w które wstawiamy cztery
filarki z drewnianych wałków. Na filarkach tych
ustawiamy drugą prostokątną deseczkę (możemy ją
też nałożyć na czopy). W końcu przytwierdzamy na
tej deseczce dach w kształcie ostrosłupa, wycięty
z jednego -kawałka deski.

TEMAT 178
Ryc. 191.

Kapliczka.

Z grubszej deski wycinamy właściwą część ka
pliczki. Po nakreśleniu wnęk wycinamy je dłutem.
Na boczne przybudówki przytwierdzamy cienkie de
seczki na skośnych ścięciach. Na wystającą część
kapliczki nakładamy daszek w kształcie ostrosłupa,
wycięty z jednego kawałka klocka. Na szczycie umo
cowujemy krzyż wycięty z drzewa, blachy lub zluto
wany z kawałków drutu. Całość przytwierdzamy do
prostokątnej podstawy, a z przodu dodajemy listewkę
jako stopień-schodek. W końcu całą kapliczkę ma
lujemy farbami olejnymi.

TEMAT 179
Ryc. 192.

Kapliczka.

Kapliczka.

Ostatni model kapliczki wykonany jest z gałązek.
Trzy odcinki gałązek zbijamy gwoździkami. Od dołu
otaczamy je krótkimi odcinkami gałązek, przepoło
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wionymi i ściętymi ukośnie na jednym końcu. Gałązki
te przybijamy do słupa. Na przeciwnym końcu przy
twierdzamy małą prostokątną deseczkę, a z boku
z obu stron krótkie, skośno ścięte odcinki gałązek.
W końcu na wystających odcinkach (rozwidleniu)
przytwierdzamy cienkie listewki tworząc z nich daszek.
W ten sposób wykonaną kapliczkę przytwierdzamy
do podstawy z prostokątnej deseczki lub prostokąta
zbitego z gałązek.
TEMAT 180
Ryc. 193.

Ozdoby choinkowe.

Za materiał do wytwarzania ozdób choinkowych
posłużą nam różne odpadki na pozór bezużyteczne,
jak skrawki papieru kolorowego, kolorowe okładki
z zeszytów, tektura z pudełek, podszewka z kopert,
bibułka, różne materiały, służące do opakowania wy
robów cukierniczych, ,np. kolorowe przezroczyste bi
bułki, celofan, staniol w różnych kolorach, pudelka
z zapałek, szpulki i zwijadełka z nici, włóczki i nici
kolorowe, cienka blacha, druciki, różne koraliki, od
cinki rurek szklanych oraz wiele innych odpadków.
Przez odpowiednie łączenie, dobór kształtu i barw
powstać mogą bardzo ciekawe i estetyczne ozdoby
choinkowe.
Za przykład posłużyć mogą wzory ozdób, zamiesz
czone na tablicy.
Rys. a, b, c. Z papieru kolorowego sklejamy lejki,
które ozdobić możemy wycinanką. We wnętrzu lejka
tkwi drobno' pocięta bibułka. Całość zawieszajmy na
kolorowej nitce, na którą nawlekamy wyciętą z papieru
gwiazdkę, kulki ze staniolu lub jarzębinę, słomki itp.
Rys. d, e. Z kartonu lub tekturki wycinamy różne
figury geometryczne lub gwiazdki. Po wycięciu w nich
odpowiednich otworów oklejamy je kolorowym pa-
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pierem lub kolorowym staniolem, a otwory zaklejamy
kolorową bibułką (podszewką z kopert) lub celofanem.
W środku otworu możemy nakleić jakąś wycinankę.
Zamiast oklejania tekturki możemy posmarować ją
klejem i posypać drobno pociętą bibułką, drobno po
ciętym staniolem lub wreszcie barwionym piaskiem,
względnie drobno potłuczonym i przesiąńjfm koloro
wym szkłem.
Jeżeli tekturkę posypuje się szkłem, to posypywa
nia dokona sam nauczyciel. W pewnych miejscach
przywiązujemy kolorowe nici, na które nawlekamy
pocięte z tektury i oklejone kolorowym papierem
małe figury geometryczne, słomki, kulki ze staniolu,
koraliki, lejki itp.
/. Z paska kolorowego kartonu skręcamy spiralę,
na którą nakładamy krążek odpowiednio ozdobiony
i nadcięty. Do spirali i krążka przyczepiamy na nitce
kulki, słomki itp.
g. Do dowolnej figury geometrycznej, wyciętej
z tektury i oklejonej kolorowym papierem, przycze
piamy wisiorki. W ykonujemy je z papieru kolorowego,
pociętego w długie trójkąty, które po posmarowaniu
klajstrem zwijamy w ruloniki. Środek ruloniku bę
dzie grubszy. N a końcach wisiorków zawieszamy kulki
ze staniolu lub jarzębiny.
Rys. h, i. Ozdoby te mogą być wykonane z pu
dełek od zapałek. Przycinamy je odpowiednio i okle
jamy kolorowymi papierem lub fantazyjnie wygiętym
kartonem. W końcu zawieszamy na nich odpowiednie
wisiorki.
Rys. j, k, l. Są to wykonane na lekcjach geometrii
bryły geometryczne, które po odpowiednim ozdobie
niu i przyczepieniu wisiorków zamieniamy na ładne
ozdoby choinkowe. Podane powyżej w skrócie przy
kłady ozdób choinkowych nie wyczerpują możliwości
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twórczych oraz fantazji ucznia. Pamiętać tylko na
leży, aby przed pracą zgromadzić odpadki w jak
największej ilości i jakości oraz aby odpadki te po
segregować w oddzielnych pudełeczkach, tak aby
uczniowie widząc wiele możliwości w rodzaju two
rzywa w jego kształcie oraz barwie mieli pobudkę
do tym większego wysiłku.
PRACE Z DRZEWA i D R U TU
TEMAT 181
Ryc. 194.

Z deszczyny 'lu b grubej klejonki odcinamy odpo
wiednich wymiarów prostokąt. Po ostruganiu ścianek
licowrych i krawędziowych oraz po oczyszczeniu politurujemy. Z 2 mm albo grubszego drutu mosiężnego
lub mosiądzowanego odcinamy cztery odpowiedniej
długości odcinki. Każdy z nich zaginamy przy pomocy
obcążek do drutu, formując odpowiedniego kształtu
przegrody segregatora. Po uformowaniu oznaczamy
na podstawce miejsca na wstawienie drutu i wiercimy
wiertłem do metalu odpowiedniej grubości otwmry.
(W razie zastosowania drutu mosiądzowanego lub
ocynkowanego można podstawki nie politurowrać, tylko
całość pomalowrać emalią).

TEMAT 182
Ryc. 195.

Podstaw ka pod ołów ki i obsadki.

Przycinamy deszczyng odpowiednich wymiarów' i po
oczyszczeniu politurujemy. Z 2 mm lub grubszego
drutu odcinamy dwa odcinki, które formujemy zgodnie
z kształtem podanym na rysunku. Po oznaczeniu miejsc
osadzenia drutu wiercimy otwory i zestawiamy całość.

TEMAT 183
Ryc. 196.

Segregator.

Podstaw ka na pieczątki.
Sposób wykonania, jak powyżej.
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TEMAT 184.
Ryc. 197.

Sposób wykonania, jak pod a.

TEMAT 185
Ryc. 198.

P o d sta w k a n a serw etk i.

Podstaw ka na probówki

Po odcięciu, ostruganiu i oczyszczeniu odpowied
nich wymiarów deseczki przygotowujemy dwa odcinki
drutu. Z obu odcinków wykonujemy przez odpowiednie
wygięcie górny uchwyt na probówki. Możemy go wy
konać bądź przez skręcanie dwóch drutów', bądź przez
złączenie ich na styk, wzmacniając przez owinięcie
cienkim drutem lub przez lutowanie.
PRACE ZE SZKŁA

TEMAT 186
Ryc. 199.

Z deszczyny przycinamy podstawkę i pionową
ściankę tylną. Ściankę tylną wstawiamy na czopie
do podstawEi, czyścimy i politurujemy. Z blachy mie
dzianej, mosiężnej, aluminiowej lub angielskiej uci
namy dwa paski, z których przez odpowiednie wy
gięcie otrzymujemy szyny. Długość szyny wynosi 2/3
wysokości ściany tylnej, szerokość zależna jest od dłu
gości. W każdym razie należy wziąć pod uwagę, że
pasek blaszany ma otoczyć grubość ścianki tylnej
wraz ze szkłem i fotografią oraz musi być z obu stron
zawinięty. Po zmontowaniu podstawia odmierzamy
wielkość potrzebnego szkła, odcinamy je przy pomocy
diamentu, a następnie szlifujemy.

TEMAT 187
Ryc. 200.

Ram ka stojąca do fotografii.

Podstaw ka na serw etki.

Z grubszej deseczki odcinamy prostokąt na pod
stawkę. Po ostruganiu i oczyszczeniu zaciągamy poli
turą. Z grubszego 2—3 mm szkła odcinamy dw'a
trójkąty ze ściętymi wierzchołkami oraz szlifujemy
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krawędzie. Na podstawie oznaczamy miejsce na wpu
szczenie szkła i wycinamy rowki do połowy grubości
deski. W końcu wstawiamy na kleju szkło.
TEMAT 188
Ryc. 201.

Z płyty szklanej 3 mm grubej odcinamy odpo
wiednich rozmiarów prostokąt i szlifujemy krawędzie.
Z twardego drzewa odrzynamy beleczki o przekroju
kwadratowym i strużemy je. N a jednej ściance wyko
nujemy wzdłuż wpust strugiem, wpustnikiem lub
w braku takiego rysujemy ostrym znacznikiem dwie
kreski, pomiędzy którymi wycinamy wąskim dłutem
rowek. Szerokość rowka zależna będzie od grubości
szkła. Następnie beleczki te ostrugujemy na okrągło,
przecinamy w skrzynce uciosowej na części, dopaso
wując je jako ramkę do szkła. Po oczyszczeniu i zapoliturowaniu sklejamy ramę wstawiając uprzednio
w rowki szkło. Dla wzmocnienia można nadciąć na
narożnikach piłką i wstawić w nadcięcie na kleju
cienkie deseczki. Wreszcie wykonujemy dwa uchwyty
z grubego drutu mosiężnego i po wywierceniu otworu
w drzewie wstawiamy w nie rączki. Lepiej będzie,
jeśli końce drutu nagwintujemy, nałożymy po dwie
nakrętki i przykręcimy do drzewa.

TEMAT 189
Ryc. 202.

Taca.

Podstaw ka pod ołów ki i obsadki.

Z płyty szklanej odcinamy odpowiednich wymiarów
prostokąt i szlifujemy krawędzie. Z blachy mosiężnej
lub innej odcinamy dwa prostokątne kaw ałki; szerokość
blachy równa się szerokości szkła. Przy jednej krawę
dzi rysujemy linię falistą i po niej wyrzynamy piłeczką
do metalu. Oznaczamy linię zagięcia i zaginamy ją
przy użyciu drewnianego młotka. Blachę oczyszczamy
bardzo drobnym szmerglem i malujemy przezroczy
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stym lakierem do metali. Z kolei wstawiamy szkło
w odpowiednie zagięcia w blasze na kleju, gipsie
z klejem lub na roztopionym ałunie.
TEMAT 190
Ryc. 203.

Odcinamy płytkę szklaną i szlifujemy ją. Z deszszczyny wycinamy cztery krążki, a w nich wcięcia na
grubość szkła. Czyścimy je i politurujemy. Z drutu
wykonujemy dwie jednakowe podpórki wyginając je
w linię falistą. W krążkach wiercimy otwory, w któ
rych osadzamy podpórki. W końcu zestawiamy całość,
osadzając krążki na szkle na kleju. Części metalowe
po oczyszczeniu zaciągamy lakierem.

TEMAT 191
Ryc. 204.

Podstaw ka pod ołówki.

W ykonujemy ją podobnie jak poprzednią pod
stawkę, z tą różnicą, że zamiast z drutu wykonujemy
właściwą podstawkę wraz z krążkami z drzewa.

TEMAT 192
Ryc. 205.

Podstaw ka pod ołówki.

Latarnia.

Obieramy odpowiedniej wielkości flaszkę o dość gru
bym szkle i obcinamy dno oraz szlifujemy krawędzie.
Z blachy wycinamy prostokąt, którego dłuższy bok
jest cokolwiek większy od obwodu flaszki. Na prosto
kącie tym oznaczamy miejsca, gdzie ustawimy krążki,
i wykonujemy kolcem otwory na gwoździki. Pomiędzy
tym i otworami oznaczamy jeszcze inne otwory (dość
duże), które będą dostarczać do latarni powietrza.
Otwory te wiercimy większym wiertłem do metalu,
a następnie wyrównujemy pilnikiem. Z kolei wyrzynamy z dykty lub deszczyny dwa jednakowe krążki
o średnicy równej średnicy zewnętrznej flaszki. W jed
nym krążku (środkowym) wiercimy jeden otwór na
umieszczenie oprawdd na świecę, a dookoła kilka otwo
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rów mniejszych na doprowadzenie do latarni powietrza.
Blachę zawijamy na wałku drewnianym lub metalo
wym, a w zawiniętej w ten sposób rurze wstawiamy
wewnątrz na oznaczonej wysokości krążki i przybi
jamy gwoździkami. Nałożone na siebie obie krawędzie
blachy zlutowujemy cyną. Z kawałka blachy zawi
jamy rurkę, którą wstawiamy do właściwego otworu
w wewnętrznym krążku i przytwierdzamy gwoździ
kami. Na końcu szyjki flaszki wykonujemy z drutu
uchwyt-rączkę.
TEMAT 193
Ryc. 206.

Latarnia.

Z flaszki obcinamy szyjkę i dno. Powstałą w ten
sposób rurę szlifujemy na krawędziach, Z deseczki
wyrzynamy krążek odpowiadający średnicy flaszki.
Z blachy wycinamy, prostokąt, którym po wywierceniu
otworów obijamy krążek oraz lutujemy. Na środku
krążka wiercimy otwór, w który wstawiamy rurkę
wygiętą z blachy (oprawka ńa świecę). Blacha dolnej
części latarni powinna mieć dwa języczki z otwmami,
przez które przeprowadzimy drut łączący wszystkie
części latarni. W tym celu z drutu dość grubego wy
konujemy rączkę do latarni. Na środku drutu odmie
rzamy średnicę krążka dolnego i obok oznaczonych
miejsc zaginamy pod kątem prostym. Końce drutu
przewlekamy przez otwory w języczkach. D rut znajdu
jący się pod krążkiem przytwierdzamy do drzewa
jedną lub dwoma klamerkami z drutu. Po nałożeniu
szkła wykonujemy górną nakrywkę. W tym celu rysu
jemy na blasze krążek większy o 3—5 cm od średnicy
rury szklanej oraz drugie koło o średnicy równej rurze.
Następnie blachę na obwrodzie nadcinamy i zaginamy
zakładki pod kątem prostym. Dwie przeciwległe za
kładki wycinamy dłuższe od innych, wiercimy po dwa
otwory, a po zagięciu ich po dwa razy pod kątem
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prostym nasuwamy na oba pionowe druty. W środku
nakrywki wiercimy otwór, i z kawałka blachy wyko
nujemy kominek, który następnie przytwierdzamy do
otworu. W końcu oba druty wyginamy pod kątem
prostym, a zbędne końce odcinamy. Na oba końce
nasuwamy drewniany wałek z otworami.
TEMAT 194
Ryc. 207.

Lam py elektryczne.

Postum ent do lampy wykonujemy z dwóch części:
dolną część w kształcie prostokąta wystrugujemy
z grubszej deski dębowej lub jesionowej, w środku
dłutujem y otwór czopowy. Druga część, wycięta z tej
samej grubości deski, osadzona jest na czopie w płycie.
Przez całą długość wiercimy otwór o średnicy 8—10 mm.
W ykonaną w ten sposób podstawę starannie czyścimy,
barwimy stosownie do potrzeby i polerujemy. Od
dzielnie przygotowujemy oprawkę z przełącznikiem,
którą osadzamy w podstawie przy pomocy mosiężnej
rurki o 10 mm średnicy i około 10 cm długiej, którą
wstawiamy w wywiercony otwór podstawy, pozosta
wiając około 15 mm na nałożenie oprawki. Z boku
płyty podstawy wiercimy otwór, przez który przepro
wadzamy kabel dwużyłowy i łączymy go z oprawką.
Drugi koniec kabla zaopatrujem y we wtyczkę dwu
biegunową. W końcu pozostaje wykonanie abażuru,
którego kształt może być dowolny. Pamiętać tylko
należy, aby łączenie drutu szkieletu wykonywać kryto
i bardzo starannie. Przy obciąganiu abażuru np.
jedwabiem należy drut owinąć tasiemką, aby było do
czego przyszyć poszczególne części jedwabiu. Przy
obciąganiu innym materiałem, np. celofanem itp.,
okręcanie drutu jest zbyteczne, natom iast brzegi np.
celofanu są dziurkowane. Dziurki te posłużą nam do
zesznurowania wszystkich części wraz ze szkieletem
przy pomocy sznureczka lub jedwabnej tasiemki.
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TEMAT 195
Ryc. 208.

Lampę tę wykonać można na tokarni. Z braku
jednak tokarni możemy ją wykonać wyrzynając z ostruganej deski krążek, którego ścianki krawędziowe ści
namy ukośnie pilnikiem. Pionową część podstawy wy
konujemy z ostruganego na okrągło wałka. Pozostałe
czynności są te same, co przy poprzedniej lampie.

TEMAT 196
Ryc. 209.

Inny rodzaj lampy na stolik nocny przedstawia na
stępny rysunek. Użyjemy do niego gotowego klosza
(kuli) oraz gotowego uchwytu do niej bądź wy
konamy go sami z taśm y mosiężnej zlutowanej
w krążek. Krążek przytwierdzamy do podstawy przy
pomocy czterech do pięciu śrub przylutowanych do
wewnętrznej strony taśmy. Śruby te wypuszczamy
przez otwory na drugą stronę podstawy i przykręcamy
kryto nakrętkami. Uchwycenie klosza dokonujemy
przy pomocy kilku śrub wprowadzonych w pobocznicę
krążka. Podstawę odpowiedniego kształtu wycinamy
z grubszej deski, którą po oczyszczeniu politurujemy.
Pozostaje jeszcze umocowanie oprawki na lampę oraz
wyprowadzenie kabla.

TEMAT 197
Ryc. 210.

Wykonanie tej lampy podobne jest do poprzedniego.
Klosz możemy zrobić ze słoja o prostym dnie, który
m atujem y od wewnątrz przy pomocy drobnoziarni
stego piasku lub karborundem.

TEMAT 198
Ryc. 211.

Dwie deszczułki po oczyszczeniu i zapoliturowaniu łą
czymy pod kątem prostym. Abażur wykonujemy z drutu.
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SPRZĘT HARCERSKI
TEMAT 199
Ryc. 212.

• Z deski, najlepiej z drzewa twardego, odrzynamy
trzy beleczki grubości 25 X 25 mm. Mogą nimi być
kije harcerskie. Po ostruganiu na okrągło wiercimy na
jednym końcu w odległości 3—5 cm od końca otwory.
Z grubszego drutu wykonujemy hak do zawieszenia
kociołka. Składa się on z przetyczki, strzemiączka
i z właściwego haka. K ształt uformowanych części
oraz sposób zestawienia trójnogu wskazuje rysunek.

TEMAT 200
Ryc. 213.

Podstaw ka do kociołka.

Drugą podstawkę do kociołka przedstawia na
stępny' rysunek. Składa się on z 5 beleczek ostruganych na okrągło. Cztery z nich po przewierceniu na
końcu składamy parami krzyżowo, skręcając je przy
pomocy śruby z nakrętką lub przy pomocy odpowiednio
wygiętej z drutu przetyczki. P iąta bełeczka ma na
obu końcach otwory, przez które przetykam y z od
cinków grubszego drutu przetyczki. Po ustawieniu
podstawki umocowujemy ją z obu stron linkami przy
mocowanymi do palików wbitych w ziemię. Kociołek
zawieszamy na beleczce przy pomocy dwóch haków,
wykonanych z odpowiednio grubego drutu.

TEMAT 201
Ryc. 214.

T rójn óg do paleniska.

P alik i nam iotow e.

Paliki wykonujemy z beleczek o przekroju kwadra
towym lub prostokątnym. Jeden koniec ścinamy
z czterech stron na ostrze, a na przeciwległym końcu
wycinamy zacięcia. Aby paliki spełniały swfe zadanie
przez czas dłuższy, należy nałożyć na jednym końcu
skuwki, a ostrze obić blachą.
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TEMAT 202
Ryc. 215.

Model namiotu w kształcie ostrosłupa. Z płótna
wycinamy dwa jednakowe romby o kątach 60 i 120°.
N a brzegach wykonujemy zakładkę i zaszywamy w nią
sznurki. Na jednym kącie rozwartym przyszywamy
krążek ze skóry, w którym wycinamy otwór odpowia
dający średnicy drążka podpierającego namiot. Wzdłuż
brzegów, które mają być z sobą po ustawieniu namiotu
złączone, przyszywamy na jednym płótnie pętle z gru
bego sznurka, na drugim zaś wycinamy otwory na
przeprowadzenie p ę tli; rys. e. Aby otwory nie prze• darły się, można je obdziergać tak, jak dziurkę do
guzika, lub nałożyć kapslę, jakiej używamy do sznuro
wanych bucików. Przy łączeniu dwóch płócien zaczy
namy sznurować od wierzchołka namiotu. Przetykamy
wszystkie pętle przez otwory, a następnie poczynając
od góry jedną pętlę przez drugą aż do dolnego brzegu
płótna. Ostatnią pętlę przewlekamy przez ostatnią
dziurkę i przetykamy od wewnętrznej strony namiotu
przetyczką. Przy budowaniu namiotu postępujemy na
stępująco: Do ziemi wbijamy drążek i nasuwamy na
niego oba płótna, które spinamy na pętlę. Płótno na
ciągamy przy pomocy sznurów' przywiązanych do pa
lików' w'bitych wr ziemię.

TEMAT 203
Ryc. 216.

M odel n am io tu .

M odel nam iotu.

Płótno do następnego namiotu ma kształt dwTóch
jednakowych prostokątów' oraz dwóch trójkątów'.
Brzegi płótna m ają obszyte zakładki oraz przyszyte
pętle. Do budowy używamy dwóch drążków', które
podpierają przeciwległe wierzchołki namiotów'. Na
pinanie zaś odbywa się przy pomocy sznurów przymoco
wanych do palików'.
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TEMAT 204
Ryc. 217.

Z twardego drzewa odrzynamy trzy beleczki, które
strużemy na okrągło, ścieniając przy końcu. Trzy
śruby łączymy, jak wskazuje rys., pod kątem 120°
(przez skucie na gorąco lub spojenie autogenem ;
czynność tę wykonać może kowal lub zakład mecha
niczny). Na środku każdej beleczki wiercimy odpo
wiedniej średnicy otwory, nawlekamy na śrubę i do
kręcamy nakrętką.
Z szerokiej taśm y tapicerskiej składamy siedzenie
(sposób złożenia taśm y wskazuje ry s.); otrzymany
w ten sposób trójkąt przykręcamy na wierzchołkach
drewnianych nóżek przy pomocy wkrętek po nałożeniu
odpowiednich podkładek metalowych lub skórzanych.
Części drewniane politurujemy lub zaciągamy lakierem.

TEMAT 205
Ryć. 218.

Krzesełko składane.

Z twardego drzewca odrzynamy cztery beleczki
o przekroju prostokątnym (np. 20 X 25 mm) i cztery
beleczki o przekroju kwadratowym (np. 15 x 15).
Cztery pierwsze beleczki strużemy pozostawiając prze
krój prostokątny, cztery pozostałe strużemy na okrągło.
W odpowiednich miejscach wiercimy otwory na czopy.
Na beleczkach okrągłych wykonujemy czopy i wysta
wiamy je na kleju w otyirory. Z beleczek powstaną dwa
prostokąty, jeden szerszy, drugi węższy. Na połowie
dłuższych bokówr nóżek wiercimy otw'ory na śruby. Po
oczyszczeniu i zapoliturowTaniu części drewnianych skrę
camy śrubami oraz obszywamy górne beleczki płótnem,

TEMAT 206
Ryc. 219.

K rzesełko sk ład an e .

S tolik składany.

Wykonanie podstawmy stolika zbliżone jest do opi
sanego powyżej krzesełka; różnica polega tylko na do
braniu odpowiedniej długości i grubości beleczek.
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Na płytę stołu użyjemy klejonki 10 mm lub deski
sklejonej na styk. Po przycięciu odpowiedniej wielko
ści prostokąta i ostruganiu ścianek krawędziowych przy
kręcamy od spodu dwie listwy, pomiędzy którym i oprą
się górne końce beleczek podstawy. Całość po oczy
szczeniu politurujemy.
TEMAT 207
Ryc. 220.

Łóżko składane.

Przedstawione na rys. składane łóżko połowę składa
się z dwóch podstaw, dwóch okrągłych beleczek (kije
harcerskie) oraz płótna. Na podstawę użyjemy deski
prostokątnej średniej grubości, do której wpuszczamy
na czopach dwie - podpórki z otworami ńa beleczki
poziome. Aby podpórki po obciążeniu beleczek nie
nachyliły się do siebie, nakładamy na poziome beleczki
dość szerokie listwy z odpowiednimi otworami na
końcach. Odległość otworów' jest taka sama, jak na
podpórkach. W końcu szyjemy z płótna coś w rodzaju
szerokiego worka, jak wielka jest odległość beleczek
i długiego według potrzeby, lub też po odcięciu odpo
wiednich wymiarów prostokąta zawijamy oba dłuższe
brzegi, a po zeszyciu wsuwamy w' tak powrstałe za
kładki beleczki. Jeden krótszy bok płótna można przy
bić gwoździkami tapicerskimi do jednej z poprzecz
nych listew', twrorząc w ten sposób małe wzniesienie
pod głow'ę. Pozostaje oczyszczenie części drewnianych
i zaciągnięcie ich lakierem.
PRZYBORY SPORTOW E

TEMAT 208
Ryc. 221.

Łyżw y.

Na 5 ćm grubej desce rysujemy kształt łyżwry
zbliżony do kształtu stopy i wryrzynamy. Na środku
kreślimy wzdłuż łyżwy dwie linie oddalone od siebie na
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1 cm i na ściankach krawędziowych inne linie w od
daleniu 2 cm od lewej ścianki drzewa. Do oznaczonych
linii zestrugujemy drzewo tworząc ścinkę zwężającą
się od spodu łyżwy w wąską powierzchnię. Wzdłuż
tej wąskiej powierzchni wyżłabiamy na środku rowek
na umieszczenie w nim grubego drutu, który posłuży
jako. podkucie łyżwy.
W części rozszerzonej oraz pod obcasem dłutu
jemy otwory na przesunięcie paska przytrzymującego
łyżwę do nogi. Otwór ten można zrobić w ten sposób,
że wiercimy wiertłem (świdrem) dwa otwory w pewnym
oddaleniu od siebie, a następnie wycinamy drzewo
pomiędzy otworami dłutem. Po wydłutowaniu otworu
oczyszczamy go pilnikiem.
Z kolei przystępujemy do założenia drutu. Odcinek
drutu zaginamy na jednym końcu pod kątem prostym
i zagięty koniec wprowadzamy w otwór wywiercony
tuż na początku łyżwry z góry. Następnie zaginamy
drut prowadząc go w wyżłobionym rowku do końca
łyżwy. Tu zaginamy drut pod kątem prostym, po czym
po zagięciu samego końca wprowadzamy gó w ściankę
licową łyżwy. Pozostaje wykonanie z grubej blachy
uchwytu na obcas. Umieszczony obok rysunek (siatka)
wskazuje nam kształt zagięcia oraz rozmieszczenie
otworów. Uchwyt tern przykręcamy do łyżwy silnymi
wkrętkami.
TEMAT 209
Ryc. 222.

Łyżw y.

Część drewniana drugiej łyżwy jest prawie taka sama
jak poprzedniej. Różnica polega na tym , że wyko
nujemy jeden tylko otwór na pasek oraz że zamiast
płytkiego rowka na drut wykonujemy rowek wąski
i dość głęboki przy pomocy szeroko rozwiedzionej piły
krawężnicy. Zamiast drutu do podkucia łyżwy uży
jemy taśm y żelaznej, tzw. bednarki, którą po od-

P iw o w a rc z y k : Z ajęcia rękodz. w szkole.

9

130
cięciu potrzebnej długości wpuszczamy do połowy
do wspomnianego rowka. Następnie w kilku miej
scach przewiercamy taśmę wraz z drzewem przy po
mocy wiertła do metalu i przez otwory te przykrę
camy wkrętkami. Po przykręceniu spiłowujemy kra
wędź taśm y pod kątem prostym. Do przytrzymania
łyżew do obcasa służy uchwyt wykonany z kwadra
towej dość grubej blaszki, w środku której przynitowujemy odpowiedniego kształtu nit. W obcasie umocowuijemy wówczas blaszki używane do zwykłych łyżew.
TEMAT 210

Łyżw y.

Ryc. 223.

Następna łyżwa zmieniona jest o tyle, że zamiast
otworu na pasek zakładamy odpowiedniego kształtu
płótno lub skórę, którą zasznurowuj emy na przedniej
części bucika. Pod obcas wkręcamy w*prost do drzewa
większą w'krętkę z okrągłą czapeczką, którą następnie
spiłowujemy do potrzebnego kształtu.
Wszystkie powryżej opisane łyżwy wymagają drzewa
twrardego i suchego. Po wykonaniu łyżwy należy
drzewo napuścić gorącym pokostem, a następnie po
wyschnięciu zaciągnąć lakierem.
■■ ''
TEMAT 211
Łyżwy.
Ryc. 224.

Ostatnia łyżwa wykonana jest z metalu z małym
dodatkiem drzewa twardego. Z grubej i szerokiej
taśm y żelaznej (lub stalowej) odcinamy odcinek na
długość bucika. Oba końce spiłowujemy pilnikiem,
nadając im kształt, jaki wskazuje rysunek. W miej
scach oznaczonych na rysunku wiercimy otwory wiert
łem do metalu.
Z kątów-ki odcinamy potrzebną ilość podpórek,
wr których wiercimy odpowiednie otw’ory. Kolejno
przynitowujemy do taśm y podpórki przy pomocy ni
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tów. Przynitowanie musi bjm bardzo staranne. Na
podpórkach układamy przycięte odpowiednio deseczki
i przykręcamy je od spodu wkrętkami. Zamiast de
seczek możemy zastosować odpowiednio przyciętą grubą
blachę, którą wówczas przynitowujemy. Zamiast cięcia
kątówki, która daje łyżwę niską, możemy wykonać
podpórki z odcinków taśmy żelaznej, zagiętej pod *
kątem prostym. Przednią część łyżwy przytwierdzamy
do bucików przy pomocy paska, natomiast na tylnej
części wykonujemy uchwyt wykonany poprzednio.
TEMAT 212

Stojaki do gier.

Ryc. 225,
Podstawa do stojaka składa się z dwóch płaskich
” 226. belek, złączonych na nakładkę krzyżową. W środku
krzyżaka wiercimy otwór czopowy, w którym osadzamy
czop pionowej belki. Celem wzmocnienia podpieramy
pionową belkę czterema podpórkami, ustawionymi
pod kątem 45°. Podpórki te przykręcamy wkrętkami
lub wpuszczamy na czopy w belkę pionową oraz w ra
miona krzyża podstawy.
Stojaki te mogą mieć zastosowanie do skoków itp.
TEMAT 213
Ryc. 227.

Chorągiewka.

Z grubszej deski odrzynamy beleczkę i strużemy
ją na okrągło. Jeden koniec zaostrzamy i obijamy
blachą lub nakładamy ostro zakończoną okuwką. Na
drugim końcu wiercimy dwa otwory dla przymoco
wania chorągiewki. Właściwą chorągiewkę wycinamy
z płótna w kształcie prostokąta lub trójkąta, wyko
nujemy na trzech krawędziach obręb, na czwartej zaś
krawędzi luźną zakładkę, przez którą przewlekamy
sznurek. Sznurek ten przyszywamy przy wyjściu
z zakładki. W ystające końce sznurków przewlekamy
przez otwory drążka i związujemy.
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TEMAT 214
Ryć. 228.

Drążek i chorągiewkę wykonujemy jak poprzednio.
Zamiast zaostrzonego końca umocowujemy drążek
w podstawce w kształcie krzyża złączonego na na
kładkę. Drążek wstawiony jest na czopie w otwór wy
wiercony w krzyżu.

TEMAT 215
Ryc. 229.

Trapez.

Z twardego drzewa, np. jesionu, buku, odrzynamy
beleczkę grubą na 4—5 cm i ostrugujemy ją na okrągło.
N a obu końcach wykonujemy wcięcia, w których umo
cowana będzie linka. Trapez powinien być wykonany
z drzewa zdrowego o prostym usłojeniu, bez żadnych
pęknięć, starannie wyczyszczony i zapoliturowany.
Końce linki zaopatrzone być winny w metalowe pier
ścienie, które zawieszamy na hakach wkręconych do
belki stropu.

TEMAT 217
Ryc. 231.

Chorągiewka.

Drążek i chorągiewka, jak poprzednio. Na podstawę
użyjemy krążek wycięty z grubszej deski, w środku które
go wiercimy otwór i osadzamy w nim na czopie drążek.

TEMAT 216
Ryc. 230.

C h o rąg iew k a.

Trapez.

Zamiast trapezu możemy zastosować metalowe
pierścienie. Wykonujemy je.z 10 mm prętu żelaznego,
wygiętego w koło, z odpowiednio uformowanym uchwy
tem na linkę. P ręt musi być spojony przez skucie na
gorąco, co może zrobić kowal, lub spojony przy pomocy
autogenu. Po wykonaniu dwóch jednakowych pier
ścieni owijamy je paskami skórzanymi, a w końcu
obszywamy skórą dając szew na zewmątrz obwodu
koła. Zamiast obszywania skórą można zastosować
ścisłe obwinięcie grubszą linką.
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TEMAT 218
■ Ryc. 232.

Po oderżnięciu odpowiednich wymiarów prosto
kąta z deski 15—20 mm grubej i ostruganiu jej przy
twierdzamy od spodu dwie dość szerokie listwy. Listwy
te mogą być przytwierdzone bądź wkrętkami, bądź
-wpuszczone na zasuw płetwowy. Przez listwy te
wraz z deską-płytą wiercimy otw w y na linkę. Na
lince robimy po dwa węzły, oddalone od siebie jak
otwory, i linkę przewlekamy przez otwory tak, aby
węzły oparły się na otworach. Oba końce każdej
linki łączymy z sobą i'przytw ierdzam y metalowe pier
ścienie do zawieszania na hakach.

TEMAT 219
Ryc. 233.

Huśtawka.

Do huśtawki tej wykonujemy płytę podobnie, jak
podane zostało poprzednio. Dodatkowo wykonujemy
cztery listwy, które posłużą za ogrodzenie, zabezpie
czające małe dziecko przed wypadnięciem z huśtawki.
Wszystkie listwy są jednej grubości i szerokości, a dłu
gość ich wynosi tyle, co długość i szerokość płyty.
Przy zestawieniu całości postępujemy podobnie jak
podano poprzednio; dodatkowo wykonujemy na każdej
lince na potrzebnej wysokości węzeł podtrzymujący
listwy, nawlekamy listwy i dowiązujemy metalowe
pierścienie.

TEMAT 220
Ryc. 234.

H u śtaw k a.

Sanki.

Z ostruganej deski wyrzynamy dwie płozy. W pło
zach wycinamy po dwra gniazda nakładki. W gniazda
te wstawiamy dwie beleczki, które przyśrubowujemy
wkrętkami. Oddzielnie odrzynamy i strużemy listwy
na siedzenie. Układamy je na beleczkach w pewnych
odstępach i przykręcamy wkrętkami. Następnie czy
ścimy całość i zaciągamy lakierem do drzewa lub
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malujemy farbą pokostową. W końcu podkuwamy
płozy taśm ą żelazną, tzw. bednarką.
TEMAT 221.
Ryc. 235.

Z ostruganej deski wyrzynamy dwie płozy, deskę
na siedzenie oraz listwę na oparcie nóg. Oddzielnie
odcinamy z grubej deski beleczkę i strużemy ją. W obu
płozach wiercimy po jednym otworze czopowym. Do
otworów tych dopasowujemy czopy wykonane na
beleczce. Po wstawieniu czopów w otwory przewier
camy je tuż przy płozie z zewnątrz i przetykamy
klinami lub kołkami. Przednie końce płoz spinamy
przy pomocy listwy, przybitej lub przykręconej do
nich. W końcu układamy na płozach deskęsiedzenia
i przykręcamy ją wkrętkami lub przybijamy gwoź
dziami. Pozostaje oczyszczenie sanek, pomalowanie
lakierem lub farbą i podkucie bednarką.

TEMAT 222
Ryc. 236.

Sanki.

Po wystruganiu deski rysujemy na niej kształt
obu ploz i wyrzynamy. Po oczyszczeniu krawędzi
dłutujem y otwory czopowe. Z grubszej deski odrzynarriy dwie poprzeczki-beleczki, wiążące płozy. Po
ostruganiu wykonujemy na obu końcach po dwa czopy
dopasowując je ściśle do otworów czopowych w pło
zach. Następnie wkładamy czopy na kleju, klinujemy
oraz przykręcam}' płozy nakrętką, która powinna
przejść przez oba czopy. W końcu odrzynamy listwy
i po ostruganiu przykręcamy je wkrętkami do obu
poprzeczek łączących płozy, wreszcie czyścimy sanki,
powlekamy lakierem i podkuwamy bednarką. •

TEMAT 223
Ryc. 237.

Sanki.

Sanki.

Wykonanie tych sanek jest odmienne. Różnica
polega na wykonaniu płoz oraz łączeń. Na płozy uży-
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jemy drzewa jesionowego. Po urżnięciu odpowiednich
wymiarów beleczek strużemy je. Następnie musimy
je wygiąć do odpowiedniego kształtu. W tym celu
końce, które mamy zagiąć, wkładamy do naczynia
z wodą. Naczynie musi być odpowiednio wysokie
i długie. (Można zamówić u blacharza kociołek z blachy
pocynkowanej, w kształcie walca o średnicy 25—30 cm
i około 60 cm wysokiego). Kociołek wraz z beleczkami
zanurzonymi w wodzie ustawiamy na kuchence i gotu
jemy od 1 do 2 godzin. Po wyjęciu z wody na gorąco
wyginamy łreleczki na specjalnie do tego celu skonstru
owanej formie. Do płyty zbitej z desek i wzmocnionej
od spodu listwami przykręcamy z wierzchu formę
wyciętą z grubej deski. W pewnym odstępie od łuku
tej deski przykręcamy klocek i bełeczkę, która posłuży
do utrzym ania wygięcia beleczki. Jeden koniec wy
ginanej beleczki zakładamy pomiędzy klocek i deskę
i wyginając następnie na obwodzie łuków formy do
ciskamy ją do płyty, zakładając pozostałą część przed
beleczką przykręconą do płyty. W ten sam sposób
wyginamy drugą bełeczkę na drugą płozę. Po wygięciu
pozostawiamy beleczki w formie przez kilka dni w miej
scu przewiewnym łub przy piecu, aby drzewo dobrze
wyschło.
Normalnie powinna beleczka schnąć w formie
przez dwa tygodnie.
Po wyjęciu z formy przystępujemy do wydłutowania
w beleczkach-płozach otworów czopowych, w które
wstawiamy na kleju podpórki (na czopie). Drugi
koniec podpórek osadzamy na czopie w poprzeczkach,
odpowiadających szerokości sanek. Poprzeczki te muszą
być odpowiednio silne, aby mocno związały nam obie
płozy w sanki. Wszystkie czopy musimy osadzić
ściśle i na kleju wodoodpornym. Celem wzmocnienia
konstrukcji wstawiamy pomiędzy podpórki i poprzeczkę
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wygięte z grubej taśmy wzmocnienie i przykręcamy
je wkrętkami. Wreszcie układamy na poprzeczkach
z listew siedzenie, które przykręcamy. Dwie listwy
skrajne są dłuższe; oprócz _przytwierdzenia do po
przeczek przykręcamy je również do zagiętych końców
płoz. W końcu całe sanki czyścimy, zaciągamy lakie
rem i podkuwamy bednarką.
TEMAT 224
Ryc. 238.

Sanki.

Ostatnie sanki różnią się od poprzednich tym, że
obie płozy wykonane są z jednej dreleczki, odpowiednio
wygiętej. Aby otrzymać odpowiednie wygięcie, jakie
widzimy na rysunku, postępujemy następująco: Śro
dek belki zanurzamy w rynience (wanience) poziomej,
długiej przynajmniej na 1 m, i gotujemy przez 1—2
godzin. Po wyjęciu zaginamy na przygotowanej po
przednio formie z drzewa i pozostawiamy co najmniej
na kilka dni, aż wyschnie. Po zdjęciu z formy zanu
rzamy oba ramiona tuż przy wykonanym zagięciu
na przestrzeni około 70—80 cm w wanience i znowu
gotujemy. Następnie zaginamy na innej formie po
trzebne łuki płoz. Po kilku dniach wykonujemy ostatnie
zagięcie na tyle sanek. Po wykonaniu wszystkich
zagięć przystępujemy do wykonania podpórek. W od
powiednich miejscach dłutujem y otwory czopowe,
w które wstawiamy czopy podpórek. Górny czop jest
dłuższy, gdyż nakładamy na niego poprzeczki wią
żące obie płozy. Celem wzmocnienia wiązań dajemy
z grubej taśm y żelaznej wzmocnienie, przykręcone do
podpórek i poprzeczek. Pozostaje przykręcenie listew
siedzeniowych, oczyszczenie, zaciągnięcie lakierem
i w końcu podkucie taśm ą żelazną. Zamiast listew
możemy siedzenie sanek obszyć płótnem lub taśm ą
tapicerską.
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Lwów, C zarn ie ck ieg o 12 — W arszaw a 1, N ow y Ś w ia t 59
p o le c a w y d a w n ic tw a z z a k re s u w y ch o w an ia fizycznego:
P I A S E C K I E .:

ZABAWY i GRY RUCHOWE
DZIECI i MŁODZIEŻY
Ze źró d eł dziejo w y ch i lu d o zn aw czy ch , p rze w aż n ie ro 
dzim ych, i z tra d y c ji u stn e j. W yd. III. S tr. 232 2,—
T r e ś ć : Słow o w stę p n e . — Ź ró d ła. — A. Część o gólna.
I. Is to ta i zn aczen ie g ie r i zab aw ru ch o w y c h . II. W sk a
zów ki w ychow aw cze. III. W sk azó w k i zd ro w o lu e . IV. O grody
jo rd a n o w sk ie . V. T e c h n ik a p ro w a d z e n ia g ier. VI. N ie k tó re
n azw y, zn ak i i sk ró c e n ia . — B. Część szczegółow a. I. Z a
b aw y i g ry ch o d n e. II. Zabawmy i g ry ta n ec zn e. III. G ry
bieżne. IV. G ry skoczne. V. G ry k o p n e. VI. G ry z m o co 
w aniem . VII. G ry rz u tn e . VIII. G ry z p o d b ija n ie m .
PIASECKI

E. i S C H R E I B E R

M .:

HARCE MŁODZIEŻY POLSKIEJ

>

W yd. III. S tr. X VI + 468
....................................... 3,75
T r e ś ć : I. H arce. II. H arcerz w p o lu . III. H a rc erz w o b o 
zie. IV. T ro p ie n ie . V. M yślistw o h a rc e rz a . VI. Z d ro w ie
h a rc e rz a . VII. R ycerskość. V III. O calenie życia. IX. M iłość
ojczyzny. X. U w agi d la h a rc m istrz ó w . D odatek,
WASILKOWSKA-KRUKOWSKA

H .:

WYCHOWANIE FIZYCZNE i SPORTY
W WIEKU DZIECIĘCYM
Od n ie m o w lę c tw a do la t 14. Z 19 ry c in a m i w tek śc ie .
S tr. 1 0 0 ................................................................................... 2 , K siąźk a o m a w ia z a k re s i c h a ra k te r ćw iczeń fizycznych d la
n ie m o w lą t i dzieci m ały ch o raz dzieci w w ie k u p rzed sz k o l
n y m i szk o ln y m . Szczegółow iej tr a k tu je le k k ą a tle ty k ę ,
tu r y s ty k ę pieszą, n a rc ia rstw o , p ły w a n ie , jazd ę k o n n ą , ko
la rstw o i te n n is, p rz y czym a u to rk a u d z ie la w sk azań h i
g ien iczn y ch dla k ażdego sp o rtu i każd eg o w ie k u dziecka.

