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Vøková kategorie: Starší školní vøk

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

1 hodina

4,5 hodiny

táboįištø, les

jaro–podzim

16–36

12–14 let

TÁBORNICKÝ DESETIBOJ
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: sociální a personální, pracovní, k įešení problémŃ.
Konkrétní cíl:|||
Vyzkoušení a procviêení tábornických dovedností, pįírodních znalostí a práce s náįadím;
procviêení spolupráce, dølby práce a įízení kolektivu.
Motivace:||| Dnes veêer zaplane slavnostní oheĢ a ten nesmí zapalovat jen tak nøkdo. Dneska ho ale bude zapalovat
nøkdo z vás, nøkterá êtyįêlenná skupina. Bude to ta, která nejlépe obstojí v daných úkolech. Prokáže svými znalostmi,
dovednostmi a postįehem, že je hodna takové cti, jako je zapálení slavnostní vatry. Nuže, snažte se a ukažte, co ve
vás dosud dįímalo...
Potįeby:||| éervená syntetická barva, základní obvazový materiál pro první pomoc, pro každé družstvo: knížka
s|úkoly, pila, sekery, zápalky, provázek na uzlování, syrový brambor, papír a tužka.
K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.
Provedení:||| étyįêlenná družstva soutøží v plnøní deseti úkolŃ z nejrŃznøjších oblastí tábornické praxe. Tento
desetiboj je vhodné zaįadit až po procviêení nøkterých dílêích disciplín.
Seznam úkolŃ dostanou týmy v podobø jakési „knížky“ formátu A6.
Každý úkol je tu popsán na jednom listu a je u nøj:
pįesné znøní (co je tįeba udølat),
místo vyhrazené k plnøní úkolu,
jméno vedoucího (instruktora), který provedení zkontroluje a svým podpisem potvrdí.
Každý úkol mŃže plnit jakýkoli poêet êlenŃ družstva – nøkdy se do nøj pustí všichni, jindy je povøįen jediný zástupce.
Záleží tedy i na strategii, jak si které družstvo rozvrhne síly. Zvítøzí ta skupina, která odevzdá knížku s potvrzením
splnøní všech úkolŃ jako první.
Úkoly volíme podle možnosti tábora a zkušenosti hráêŃ. Následující seznam je pouze pro inspiraci, vždy vycházejte
ze znalosti prostįedí a vašich hráêŃ.
1. Pojmenujte na procházce s vedoucím (instruktorem) 30 rŃzných druhŃ rostlin. Mohou to být byliny i dįeviny.
2. Z kulatiny o minimálním prŃmøru 15 cm naįežte a naštípejte 150 louêek tak, aby jejich délka byla nejménø
20 cm a síla maximálnø 5 cm.
3. Nakreslete plánek okolí tábora v daných hranicích (cca 500x500 metrŃ). Na papíru formátu A4 vyznaête všechny
stavby, cesty, potoky, okraje lesa, lesní oplocenky, įeku, ...
4. Projdøte vyznaêený úsek cesty a najdøte a zapište všechny pįedmøty, které do pįírody nepatįí a jsou maximálnø
dva metry od cesty.
Poznámka: Úsek v délce asi 500 metrŃ oznaêíme fáborky a pįedmøty rozmístíme tak, aby byly z cesty viditelné. MŃže
jich být kolem tįiceti – napį. noviny, šátek, nŃž, hįeben, sklenice apod. Úkol je splnøn, když tým objeví 90 % pįedmøtŃ.
5. Pro veêerní oheĢ pįipravte deset kusŃ suché kulatiny o délce 50–60 cm, silné v prŃmøru aspoĢ 10 cm. Dbejte na
bezpeênost práce!
6. Na vlastnoruênø postaveném ohništi uvaįte jeden brambor ve slupce, který dostanete u pįíslušného vedoucího
(instruktora). Brambor musí být dovaįený! Nesmíte použít jiné pomŃcky než ty, co jste dostali na zaêátku hry.
7. V místø (pįesnø popsaném) zaêínají krvavé stopy ranøného vlka. Vystopujte ho až k doupøti, kde najdete obálku
s kartiêkami. Jednu vezmøte do tábora jako dŃkaz o splnøní úkolu. Stopy sledujte tak, abyste je nepošlapali
a|nezniêili. Chovejte se jako skuteêní stopaįi. Pohybujte se tiše! Poznámka: TraĹ v délce 1,5—2 km vyznaête
stįíkanci husté êervené barvy. Stįídejte êitelné a pįehledné úseky s místy, kde jsou stopy jen málo zįetelné a je
tįeba je skuteênø velmi pozornø hledat.
8. Prokažte, že umíte uvázat aspoĢ pøt rŃzných druhŃ uzlŃ. Poêet uzlŃ pįizpŃsobíme zdatnosti døtí v oddíle.
9. Poskytnøte zranønému kamarádovi první pomoc s improvizovanými pomŃckami. Má zlomenou ruku v pįedloktí
a|na êele silnø krvácející ránu. Obvazový materiál je k dispozici u vedoucího.
10. Vyrobte pochodeĢ pro zapálení ohnø ze silnøjší vøtve. Na konci vøtev rozštípnøte, do štøpu vkládejte drobné
suché vøtviêky a zalévejte smolou.
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Místa stanovišĹ volte tak, aby jeden vedoucí (instruktor) mohl dohlížet na více úkolŃ.
Varianta: Na plnøní úkolŃ je stanoven êasový limit 3 hodiny. Vítøzí družstvo, které v této dobø splní nejvíce úkolŃ.
Bude-li mít víc týmŃ stejný poêet dokonêených disciplín, zvítøzí ten, který byl hotov dįív. Proto je vhodné, aby vedoucí
(instruktoįi) zapisovali do knížky i êas splnøní úkolu.
Na tuto êinnost lze navázat v soutøži Pionýrská stezka.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Pįíroda, Pįekonání, Pįátelství a Pomoc.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Aktivita umožĢuje zaêlenøní døtí do kolektivu a nevytváįí bariéry pro
døti se speciˬckými vzdølávacími potįebami. Vedoucí musí dbát na
individuální pįístup k tømto døtem a respektovat obecná doporuêení v úvodní êásti metodiky.
Pozor na: Je tįeba peêlivø zvolit místo, kde budou družstva rozdølávat oheĢ a vaįit na nøm. Také je tįeba zdŃraznit
bezpeênost práce s náįadím a nástroji.
Moje poznámky:|||
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