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Vøková kategorie: Starší školní vøk

éas pįípravy

éas realizace

Prostor

Roêní období

Poêet úêastníkŃ

Vøková kategorie

20 minut

2|hodiny

venku

zima

20

12–14 let

V YCHÁZKA — ZIMNÍ RADOVÁNKY NA|SN÷HU
Obecný cíl:|||

Rozvoj tøchto kompetencí: sociální a|personální, pracovní.

Konkrétní cíl:|||
Zdokonalení pohybových dovedností, získání pocitu sebeuspokojení. Spolupráce v| týmu
v|nepįíznivých podmínkách.
Motivace:|||

Koneênø je tu zima. Ještø aby tak napadlo dost snøhu, to je pak teprve zábava –|snøhuláci, andølíêci
ve|snøhu, koulovaêka, sáĢkování –|tak si hrála už babiêka, když byla malá. A|nás to také baví. A|že jsme mokįí od|hlavy
k|patø? To nevadí, hlavnø že je zábava.
Potįeby:||| Vhodné obleêení.
K|tomuto metodickému listu je pracovní list S3A.
Provedení:||| O|êepice
Vymezte na|louce území asi 30×30 metrŃ. Hráêi se v|nøm stejnomørnø rozptýlí a|pak zaêne bitva, pįi níž každý bojuje
proti všem ostatním. Kdo pįijde o|êepici, je ze hry vyįazen a|odchází za|hraniêní linii.
Užívat síly není dovoleno, do| vzájemných potyêek se vŃbec nepouštíte. Smíte jenom natáhnout ruku k| soupeįovø
hlavø, a|když vêas neuhne, pįipravíte ho o|„skalp“. Všechno tedy závisí na|vaší obratnosti a|rychlé reakci.
Bojujete do|koneêného rozhodnutí. Za|nøkolik minut zŃstane na|kolbišti jediný vítøz. A|hned zaêíná nová bitva.
Meteor
Nasbírejte v|lese asi tįicet šišek a|rozházejte je beze svødkŃ na|zasnøžené louce tak, aby dopadly od|vás ve|vzdálenosti
10–40 metrŃ do|neporušené snøhové pokrývky. Pak zavolejte družinu a|įeknøte:
„Dnes v|noêních hodinách pįeletøl nad naším krajem meteor. Tøsnø pįed dopadem vybuchl a|rozpadl se na|drobné
úlomky. Hledejte je ve|snøhu. Je to ovšem jen hra a|místo meteoritŃ leží na|louce šišky. Kdo z|vás jich najde nejvíc?
Tam, kam dopadly, po|nich zŃstala ve|snøhu stopa.
Snežní hadi
Tuto zimní hru hrávali malí i|velcí indiáni v|Severní Americe. Každý hráê si pįedem pįipravil snøžného hada – hladkou
hŃlku, nøkdy metrovou, jindy kratší nebo delší, vyįezal do|ní ornamenty tak, že pįipomínala skuteêného hada. Potom
uklouzali ve| snøhu na| mírném svahu rovnou pøšinku, êasto ji dokonce polévali vodou, aby byla hladká jako sklo.
A|na|této zvláštní závodní dráze pak soutøžili, komu dojede snøžný had nejdále. Házeli postupnø jeden za|druhým tak,
že hŃlka musela hned u|startovní êáry dopadnout na|zem a|klouzat po|zledovatølé ploše. Pod svahem byla rovinka,
na|níž nøkdy ponechávali tenkou vrstvu snøhu a|had v|ní pįi jízdø mizel a|znovu se objevoval.
Nøkdy poįádali indiáni velké soutøže se snøžnými hady na|zamrzlých jezerech.
Lov na|tulenø
Eskymáci v| nehostinných arktických krajinách jsou dodnes odkázáni na| lov moįských živoêichŃ, je to jejich jediný
zdroj obživy. Na|svých kajacích pronásledují pįedevším tulenø. Rozestavte na|louce deset až dvacet velkých snøhových
koulí, takových, z| jakých stavíte snøhuláky. Každá koule pįedstavuje tulenø. Pak vyšlapte ve| snøhu hraniêní linii,
kterou nesmí nikdo pįekroêit. Všichni tuleni by møli být od|ní deset až patnáct metrŃ. Od|hraniêní êáry pak házíte
jeden za|druhým svŃj prut – harpunu – a|snažíte se zasáhnout nøkterého tulenø. Když se váš prut zapíchne do|snøhové
koule, vezmete si z|ní dvaceticentimetrový kolíêek na|dŃkaz, že jste tohoto tulenø ulovili. V|házení se stįídejte podle
pįesnø stanoveného poįadí. Míįit mŃžete na|kteréhokoli tulenø, který ještø nebyl nikým uloven. Z|bezpeênostních
dŃvodŃ chodíte pro pruty všichni najednou, ve|chvíli, kdy poslední vrhne svou harpunu na|cíl. Ve|hįe pokraêujete tak
dlouho, dokud neulovíte posledního tulenø. Kdo bude mít nejvíc trofejních kolíêkŃ, vítøzí.
Snøhové sloupy
Kdo postaví za|pøt minut nejvyšší snøhový sloup? Šíįka základny nerozhoduje, hodnotí se jen výška. Každý chce mít
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svou snøžnou vøž co nejvyšší, a|proto ji rychle slepuje z|obyêejných koulí. Stavba sice roste do|výšky, ale brzy nastane
kritická chvíle, kdy každá další koule pįilepená na|vršek sloupu zvyšuje nebezpeêí katastrofy. Komu se stavba zįítí,
mŃže zaêít hned znovu. Teprve po|uplynutí stanovené lhŃty musí každý zanechat práce. Potom spoleênø obejdete
všechny vøže a|zjišĹujete, kdo ji má nejvyšší.
Boj o|vøžiêky
Vyšlapte ve|snøhu hranice území velkého 40×20 metrŃ. Tento velký obdélník rozdølte na|dva êtverce. Jedno družstvo
obsadí levý êtverec, druhé pravý a| každé postaví na| svém území deset až dvacet snøhových vøžiêek (menší poêet
družina, vøtší oddíl). Vøžiêky mají být vysoké pįesnø metr. Rozmístøte je po|celém êtverci, nestavte je jen k|zadní
hranici. Budujte je ze snøhových koulí o|nøco vøtších, než jsou ty, kterými po|sobø házíte pįi bitvách. Pak se rozpoutá
velký boj. Každé družstvo se smí pohybovat jen ve|svém êtverci a|plní dva úkoly — stįílí snøhovými koulemi na|vøžiêky
soupeįŃ a|chrání svoje vlastní vøžiêky. Vøžiêka, která byla zasažena, nesmí být znovu postavena ani opravována. To
platí i|v|pįípadø, že nøkterý nepozorný obránce poboįí vøžiêku na|vlastním území. Boj trvá patnáct minut. Pak jdete
spoleênø od|jedné vøžiêky ke|druhé a|prutem møįíte jejich výšku. Za|vøžiêku, která nebyla palbou vŃbec poškozena
a|je stále metr vysoká, dostává družstvo tįi body. Za|vøžiêky êásteênø poboįené (møįí 75—99 centimetrŃ) jsou dva
body. Za|vøžiêky od|50 do|74 centimetrŃ jeden bod. Vøžiêky nižší než pŃl metru považujeme za|zcela zniêené a|nemají
žádnou bodovou hodnotu. Zvítøzí ta strana, která bude mít víc bodŃ.
Boj o|snøhuláky
Jedno družstvo postaví velkého snøhuláka dvacet krokŃ vpravo od|cesty, druhé družstvo dvacet krokŃ vlevo od|cesty.
Když je stavba snøhulákŃ dokonêena, vedoucí pískne a|v|té chvíli se rozpoutá mezi družstvy boj. Každé se snaží porazit
snøhuláka soupeįŃ a|svého uchránit pįed nájezdníky. Prohraje družstvo, jehož snøhulák leží dįív v|rozvalinách.
Snøhová bitva
Rozdølte hráêe na|dvø družstva a|zahajte v|pįesnø vymezeném území boj møkkými snøhovými koulemi. Kdo je zasažen,
odstupuje ze hry a|jde na|shromaždištø. Ve|chvíli, kdy jedna strana ztratí posledního bojovníka, bitva konêí. A|hned
zase zaêíná nová hra v|plném obsazení. Dohlédnøte, aby nikdo nemaêkal ze snøhu tvrdé „ledovky“, zabráníte úrazŃm.
Zaveìte pįi zimních hrách do|povinné výstroje lyžaįské sjezdaįské brýle na|ochranu oêí.
Rozdølte oddíl do|dvou družstev. První družstvo, složené ze tįí êtvrtin všech hráêŃ, bude pįedstavovat vlêí smeêku.
Druhé družstvo, poêetnø slabší, pįevezme roli lovcŃ. Vlci se vydají do| zasnøženého lesa a| lovci vyrazí po| chvilce
v| jejich stopách. Když je dostihnou, rozpoutá se mezi vlky a| lovci boj. Lovci zneškodĢují vlky stįelbou snøhovými
koulemi. Vlk zasažený jednou koulí je poranøn, teprve druhý zásah ho vyįadí ze hry. Lovec, kterého se nøkterý vlk
dotkne rukou, odchází také ze hry, „vlk ho roztrhal“. Bojuje se do|koneêného rozhodnutí.
SáĢkaįská štafeta
Soutøž stejnø poêetných družstev. Každé má jedny sanø. První závodníci sjedou z|kopce, obøhnou se sanømi praporek
a|rychle se vrátí nahoru na|stráĢ. Tam pįedají sanø druhému závodníkovi. Dvojky sjedou k|praporku a|bøží se sanømi
nahoru na|kopec, aby je tam pįedaly trojkám. Družstvo, které se celé vystįídá nejdįív, zvítøzí.
Psí spįežení
V|severských zemích se k|saním užívalo psŃ jako tahounŃ. Na|nøkteré sáĢkaįské výpravø si zahrajte hru, pįi které šest
êlenŃ družstva bude pįedstavovat psí spįežení, sedmý psovoda.
Pro každé družstvo potįebujete šest kusŃ pevného provazu, dlouhých pŃldruhého metru. Pįed startem se všech sedm
závodníkŃ postaví do| zástupu vedle svých saní. Na| pokyn rozhodêího prvních šest sváže ze svých provazŃ dlouhé
lano, pįipevní ho jedním koncem k|saním a|vydá se na|rychlou jízdu terénem k|cíli. Sedmý – psovod – sedí na|saních
a|pobízí tahouny k|vøtšímu výkonu.
Jestliže se bøhem jízdy uvolní spojení nøkterých provazŃ, psovod je musí znovu svázat, teprve pak smí pokraêovat
v|jízdø.
Jízda po|Yukonu
éetli jsme o|tom v|Londonovø povídce. Aljašští zlatokopové uspoįádali velké závody v|jízdø na|saních tažených psím
spįežením. TraĹ byla dlouhá nøkolik desítek mil a|vedla po|zamrzlém Yukonu. Každý závodník mohl cestou vymønit
unavené psí spįežení za|êerstvé.
Podle tohoto námøtu jsme uspoįádali závody v| našem oddílu. Každá družina postavila êtyįi dvouêlenná spįežení.
První dvojice vyjíždøly od| startu, další pįebíraly sanø v| padesátimetrových odstupech. Devátý êlen družiny sedøl
na|saních a|nesmøl bøhem jízdy sestoupit. TraĹ vedla nároêným terénem.
Vozy s|municí
Po| lesní cestø projíždøjí v| krátkých êasových intervalech sanø tažené vždy jedním hráêem a| doprovázené jedním
strážcem. Na|saních jsou položeny dvø torny, které pįedstavují náklad munice. Kdesi v|houštinách êíhají na|muniêní
kolonu partyzáni a|chystají se k|pįepadu.
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Rozdølte oddíl do| nøkolika šesti nebo osmiêlenných družstev. Každé družstvo bude jednou pįedstavovat muniêní
kolonu, v|dalších kolech pįevezme spolu s|jinými družstvy roli partyzánŃ.
Sanø s|tornami projíždøjí asi ve|dvacetimetrových odstupech a|míįí k|cíli vzdálenému dvø stø metrŃ. Cestou se dostanou
nøkolikrát do| palby. Partyzáni na| nø házejí snøhovými koulemi ze stanovišĹ, která jsou od| trasy muniêní kolony
vzdálena nejménø patnáct metrŃ. Jestliže nøkterá koule zasáhne sanø nebo torny, „muniêní vŃz vyletøl do|povøtįí“
a| dvojice doprovázející tyto sanø je vyįazena ze hry. Strážce palbu opøtuje a| vyįazuje partyzány z| boje zásahem
snøhovou koulí. Ve|hįe zvítøzí družstvo, které dopraví nejvíc vozŃ s|municí k|cíli.
Použitá literatura: Encyklopedie her, Miloš Zapletal.
Tato aktivita pįibližuje Ideály Pionýra: Pomoc, Poznání a|Pįekonání.
Pįístup k|døtem se speciơckými
vzdølávacími potįebami:|||

Pozor, u|døtí s|projevy autismu mŃže být riziková aktivita, která vyžaduje
tølesný kontakt, pįípadnø pįi ní dochází k|„niêení“ výtvoru, které dítø
postavilo (tølesný kontakt, narušení vlastního prostoru, celková chaotiênost situace). Pokud již víme, že dítø tyto
situace zvládá obtížnø, povøįíme jej napį. hlídáním pravidel, focením, pįípravou tratø.
Pozor na: Pozor na|prochladnutí døtí. Dodržovat zásady bezpeênosti.
Moje poznámky:|||
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