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Vøková kategorie: Starší školní vøk

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

30 minut

2 hodiny

klubovna

podzim

libovolný

od 6. tįídy/12+

VOLBA ODDÍLOVÉHO AKTIVU (ODDÍLOVÉ RADY)
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: sociální a personální, k įešení problémŃ.

Konkrétní cíl:||| Vybrat (zvolit) z oddílového kolektivu užší skupinku – oddílový aktiv – která se bude aktivnø
podílet na vedení oddílu. Praktická ukázka demokratické volby (hlasování).
Motivace:||| I døti v oddíle mohou mít šanci ovlivĢovat jeho êinnost, aktivnø se na ní podílet. Menší døti zvládnou
jen drobné úkoly pįi pįípravø programu, ale ti starší už mohou pįiložit ruku k dílu mnohem víc. Najde se ve vašem
oddíle skupinka aktivních a šikovných døtí, které by to chtøly zkusit?
Potįeby:||| Psací potįeby, papíry, hlasovací zaįízení (misky, korálky nebo fazole, lísteêky atd.).
K tomuto metodickému listu je k dispozici pracovní list C16A.
Provedení:||| Pokud se rozhodneš pro vytvoįení oddílového aktivu, zaįaì tuto aktivitu na zaêátek školního roku.
„Funkêní období“ se stanoví na jeden školní rok, pak je nutné volbu opakovat a pįípadnø aktiv obmønit.
Nejprve s døtmi o svém zámøru diskutuj. Vysvøtli jim, jak si práci aktivu pįedstavuješ, co od nøj oêekáváš, jak by mohl
pįispøt k oživení a rozvoji êinnosti oddílu. Vtáhni døti do debaty, aĹ zjistíš jejich názory, nápady, pįipomínky. Když
probudíš jejich zájem, spoleênø pak mŃžete stanovit náplĢ êinnosti budoucího aktivu – jeho povinnosti, ale i práva
(výhody), napį.:
Povinnosti/êinnosti:
• vést oddílovou kroniku
• starat se o nástønky a výzdobu klubovny
• mít na starosti úklid v klubovnø
• pomáhat pįipravovat program schŃzek (staêí êásteênø — dle vøku døtí)
• pomáhat organizovat akce oddílu
• vést evidenci docházky
• pįedávat informace od vedoucího êlenŃm oddílu
Práva/výhody:
• podílet se na plánování a hodnocení êinnosti oddílu
• úêastnit se porad vedoucích a instruktorŃ — tlumoêit názory a požadavky døtí
• chodit do klubovny i mimo termín schŃzek (s vødomím vedoucího), napį. kvŃli pįípravø programu
• navrhovat zmøny oddílových pravidel
apod. – pįipravit dle zvyklostí, êinnosti a zamøįení oddílu.
Když si s døtmi vše vyjasníte, zeptejte se jich, kdo by chtøl být êlenem takového aktivu/rady. Urêitø se nøkdo najde,
když je povzbudíte a podpoįíte. Nechte jim klidnø týden na rozmyšlenou.
Pak stanovte termín oddílových voleb. Jména kandidátŃ napište na nástønku, aĹ si všichni rozmyslí, koho podpoįí.
Spoleênø se dohodnøte na poêtu êlenŃ aktivu (nejlépe 5 êlenŃ).
Volby oddílového aktivu
Kandidáti dostanou za úkol pįipravit si svou „volební įeê“. MŃžeme zadat jen téma a nechat vše na nich, jak si svŃj
proslov pįipraví, nebo jim dát pįipravené otázky (všem stejné) a jejich úkolem bude na nø odpovødøt. Záleží na vøku
a vyspølosti døtí.
Pįíklady:
1. Téma pro volné zpracování: Proê chci být êlenem oddílového aktivu? Co bych chtøl v této funkci pro oddíl
udølat? ... zadat êasový limit (napį. 5 minut), poté lze dát „voliêŃm“ prostor pro doplĢující otázky.
2. Otázky pro kandidáty: Co pro tebe znamená Pionýr? Co tø v Pionýru nejvíc baví a co bys naopak úplnø zrušil/a?
Který ze sedmi pionýrských ideálŃ je ti nejbližší a proê? éím bys ty osobnø chtøl/a pįispøt k êinnosti oddílu,
máš nøjaký dobrý nápad? Jaký je tvŃj nejsilnøjší zážitek nebo vzpomínka spojená s Pionýrem?... jen námøt, lze
vymyslet vlastní.
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Kandidáti by møli mít êas na pįípravu, nejlépe týden mezi schŃzkami. Z volby bychom møli udølat slavnostní zážitek,
vyzdobit klubovnu atd. V úvodu kandidáti pįednesou své projevy. Necháme døtem trochu êasu na rozmyšlenou. Pak
následuje vlastní volba — tajné hlasování. V oddølené êásti klubovny bude mít každý kandidát na stole misku se
jménem. Každý êlen oddílu dostane 3 korálky (lísteêky, kuliêky, fazole…). Postupnø všichni chodí k miskám a pįidølují
hlasy svým favoritŃm — záleží na každém, jestli dá všechny hlasy jednomu nebo je rozdølí. Po skonêení hlasování
vedoucí seête hlasy a vyhlásí výsledky voleb.
Oddílovému aktivu mŃžeme vønovat v klubovnø malou nástønku – na ni dát jejich jména, fotograˬe, ale i vypsat
povinnosti a výhody aktivu – aby to møly døti stále na oêích. Na nástønku mŃžeme pįipevnit i velkou obálku – na
vzkazy od êlenŃ oddílu, na jejich námøty, pįipomínky, hodnocení.
Po roce se bude volba opøt opakovat. Pįedtím by møly døti zhodnotit êinnost dosavadního oddílového aktivu,
pochválit jeho êleny za vykonanou práci, pįípadnø upozornit na nedostatky.
Tematicky se hodí zaįadit tuto aktivitu v návaznosti na metodický list C20 – Znám své møsto/obec, vím, jak funguje, –
ve kterém se døti seznamují s fungováním místní samosprávy. Oddílový aktiv je vlastnø také taková malá samospráva.
Pokud je pro tebe toto téma úplnø nové, zkus si pįeêíst metodický materiál Život oddílu (vydal Pionýr, dostupné na
www.pionyr.cz). V této brožuįe najdeš mnoho zajímavých rad a námøtŃ nejen k práci s oddílovým aktivem.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Pravda, Poznání, Pįekonání.
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: Oddílový aktiv/rada nesmí být jen formalita. Pro døti je to nøco úplnø nového a neznámého, je tįeba je
zejména ze zaêátku vést, motivovat, podnøcovat k êinnosti. Nejlepší įešení je, když si aktiv vezme na starost šikovný
instruktor nebo jeden z vedoucích a bude se mu vønovat – dohlížet na plnøní úkolŃ, podporovat døti v jejich aktivitø,
pomáhat jim s realizací jejich nápadŃ – zkrátka nesmí to „vyšumøt“. Pro vedoucího je to mnohem nároênøjší, než když
si oddíl įídí sám, ale mnohé døti, které bude práce v aktivu bavit, se pak stanou instruktory, kteįí budou mít velkou
výhodu – budou už vødøt, jak na to.
Moje poznámky:|||

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A|STÁTNÍM ROZPOéTEM éESKÉ REPUBLIKY

