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KO KA — CHODÍM NA VÝLETY

Touha po dobrodružství a po poznání je d tem v mladším školním v ku vlastní, m žeme toho využít 
p i výletech, na kterých d ti seznámíme s p írodninami, památkami a turistickým zna ením v jejich nejbližším okolí.

Motivace:

Ko ka iperka se labužnicky protahuje a už má toho lenošení na sluní ku tak akorát dost. „Hej medv de 
Medulo, poj me n co podniknout. To je pravda, já chci s vámi, p idává se ptá ek „…..“ . Já jsem zrovna v era let l 
nad ….. (místo plánovaného výletu), tam vám bylo krásn ! Sova Mudrulka se také p idává: Ano, taky jsem tam byla 
a vid la jsem tam …… (zajímavost výletu). Ko ka iperka se raduje: No to je super! Poj me na výpravu! Poj me se 
tam spole n  podívat! A co vy, d ti, p jdete s námi?“

Legenda:

Karti ky s turistickými zna kami, ter e s obrázky, tužka, papír, p ípadn  stopky, lékárni ka. 

K tomuto metodickému listu není žádný pracovní list.

Pot eby:

Promyslet: 

CÍL VÝLETU 

co a pro ? – chceme procvi it, upevnit, nau it, prov it, ukázat, vyzkoušet; 

TRASA 

kudy? kam? – Nemusíme jít daleko, pro nejmenší d ti nemá být trasa p íliš dlouhá, celkov  cca 2—4 km 
(zdolávání kilometr  zde není d ležité, hlavní je obsah).

Pro p iblížení je možno použít i hromadnou dopravu — najdeme p edem spojení, zjistíme ceny.

OBSAH 

co a jak? — konkrétní nápl  a motivaci jednotlivých bod  programu

Co všechno budeme d lat? Jaké hry a sout že hrát? ím zabavíme d ti cestou? Na míst ? 
Jak a ím jednotlivé innosti uvedeme? — Jak a co ekneme?

ím vzbudíme zájem d tí? — Jak innosti názorn  a jednoduše p edvedeme?
Umíme jednoduše vysv tlit pravidla?

ASOVÝ ROZVRH 

kolik? jak dlouho? – Budou jednotlivé innosti trvat — doba p esun  tam i zp t, trvání drobných her, sout ží 
a odpo inku b hem cesty, v cíli.

DEN; AS A MÍSTO SRAZU; as a místo NÁVRATU – uvážliv , s menší rezervou, je t eba je vždy dodržet!

P ipravíme POKYNY A INFORMACE. 

kdy? kde? co s sebou? – Pro d ti: termín a as, vybavení, oble ení, p ípadn  pot ebné  nance 
(doprava, drobné ob erstvení, pohledy, suvenýr).

Pro rodi e: bude-li vycházka v jiném termínu i delší než b žná sch zka, musejí to v d t; 
nejlépe písemn  v p edstihu alespo  14 dn  p edem, potvrdit i ú ast dít te.

O i všude

Vedoucí hry oznámí d tem název ur itého stromu nebo jiné rostliny, která se vyskytuje v terénu, kdo ji první po cest  

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, ke komunikaci, sociální a personální, ob anská.

a) Základy orientace — pohybu v terénu po vyzna ených cestách;

b) Poznávání okolí bydlišt , snaha vzbudit zájem o krásy naší domoviny, a  p írodní, nebo lidmi vytvo ené, touhu 
po poznávání, hrdost a lásku k naší zemi.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

60 minut

as realizace

min. 120 minut

Prostor

venku

Ro ní období

kv ten– erven

Po et ú astník

10
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objeví, získá karti ku — puzzle s ástí obrázku nebo jedním slovem zprávy. Po spole ném složení všech ástí budeme 
v d t, co nás eká v cíli (památný strom, hrad… ) nebo jaký úkol nás eká cestou.

Obm na: D ti jdou ur itý kratší úsek cesty tiše a pozorn  s „o ima všude“ sledují okolí. Snaží se vše si vyfotografovat 
do pam ti. Potom st ídav  popisovat, jaké druhy strom  vid ly. Nebo jim vedoucí klade nejr zn jší otázky. Za správnou 
odpov  získají puzzle.

Metodická poznámka: Rozd líme-li d ti do n kolika skupin, p ipravíme pro n  barevn  odlišené zprávy. Hra bude 
aktivn jší, zapojí se více d tí. Úkoly, které budou následovat, mohou být nejr zn jšího charakteru: p ipravte si 
a spole n  zazpívejte ostatním písni ku, poslechn te si, nau te se a ekn te ostatním pov st, zajímavost, která se 
váže k místu výletu, nasbírejte pro každého ú astníka výletu t i maliny apod.

Jdeme na výlet – turistické zna ky

Cestou si ukazujeme turistické zna ky, povíme si, jaké barvy mohou mít, co všechno mohou ozna ovat. V map  si 
ukážeme trasu naší cesty – jakou „ arou“ je vyzna ená? Zna ky této barvy budeme dnes sledovat.

M žeme si zahrát jednoduchou hru – kdo jich najde víc? Kdo pozorn  sleduje cestu a objeví další zna ku jako první?

K seznámení s dalšími zna kami, které se na naší cest  neobjevily, m žeme použít karti ky, které p edem ofotíme, 
rozst iháme a vybarvíme. Spole n  si p e teme rozcestník.

Karti ky se zna kami:

Turistická zna ka
Zm na sm ru
Odbo ka ke studánce
Odbo ka k vrcholu
Odbo ka ke z ícenin
Odbo ka k významnému místu
Nau ná stezka
Vycházkový okruh

Na n které ásti cesty m žeme rozd lit d ti do n kolika skupinek a jít na doslech od sebe. V menší skupince se lépe 
vypráví nap . o lese, o rostlinách a zví átkách v n m, o bezpe nosti pobytu v p írod , o zajímavostech místa, kam 
jdeme… cesta bude lépe ubíhat. Pokud se k místu našeho výletu váže n jaká pov st nebo lidová tradice, m žeme ji také 
d tem b hem cesty vypráv t. Zastavujeme se na zajímavých místech, u p kných p írodních scenérií a upozor ujeme 
d ti na n , dáme as na sb r drobných „trofejí“.

Metodická poznámka: Cestou za azujeme drobné hry, plníme drobné úkoly, aby cesta lépe ubíhala, d ti by nem ly 
pouze „pochodovat“ bez další innosti. Je vhodné za azovat i kratší p estávky na odpo inek, p ípadn  ob erstvení.

Hopsinky

Kdykoli n kdo pronese nahlas slovo „Hopsinky“, musí ostatní hned povysko it tak, aby se na okamžik nedotýkali ani 
jednou nohou zem . Pokyn je nejlépe dát ve chvíli, kdy to druzí nejmén  ekají.

Štronzo

Obdobná hra jako p edchozí. V okamžiku, kdy kdokoliv vysloví kouzelné sloví ko „Štronzo“, musí ostatní okamžit  
znehybn t jako sochy v tom gestu nebo postoji, ve kterém se práv  nacházejí. V nehybnosti musí z stat tak dlouho, 
než ten, kdo „Štronzo“ zadal, je osvobodí slovem „Portamento“.

Stopovací hra

M žeme využít jako hru na zpáte ní cestu. Jeden z vedoucích jde p ed ostatními v takové vzdálenosti, aby nebyl 
spat en, a zna í trasu viditelnými ter i (podle v ku d tí cca 10 ks). Na nich jsou zakresleny nap .: stopy, zví ata, 
rostliny, uzly, tábornická výzbroj – výstroj, druhy ohniš , pochodové, topogra  cké zna ky, apod. Úkolem d tí je najít 
a zapamatovat si co nejvíce ter . Po ur ité dob  d ti zaznamenají (nakreslí), co si zapamatovaly.

Obm na: M žeme p ipravit jako závod jednotlivc  (dvojic) na míst  odpo inku. Hodnotíme zab hnutý as a po et 
zjišt ných nebo zapamatovaných ter . Za nezjišt ný ter  se p ipo ítává 30—60 sekund.

Metodické poznámky: Použijeme-li hru p i pochodu, je vhodné za d tmi ter e rovnou sbírat.

Ukon ení sch zky: Na shledanou se zví átky

Ko ka iperka: „Tak jak se vám na výlet  líbilo? Co nejvíc? A jestlipak jste si schovali n jakou upomínku? A jestlipak 
si pamatujete, p idává se sova Mudrulka, co je toto? (ukazuje karti ku s turistickou zna kou). A jakou m že mít ješt  
jinou barvu? A co znamená toto (odbo ka k vrcholu, hradu, studánce)? No super!“

„Já jsem moc malej,“ íká mravenec Šikula, „ale pozval jsem si všechny kamarády a pozorn  jsme vás sledovali na celém 
výlet . A musíme teda pochválit … (konkrétní jména) za … (konkrétn  za co; chování, bezpe nost atd.).

A víte, že jsme ušli ….. km? No to jsme teda fakt dobrý! Tak ahoj p íšt !“
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Moje poznámky:

P ed výletem si p ipomenout chování v p írod  i v silni ním provozu. Jmenovit  upozornit na konkrétní 
možná nebezpe í. Vybereme bezpe nou trasu výletu, místa, která dob e známe. Doporu ená délka pro první t ídu: 
2—4 km, pro druhou nejvíce 6 km. Nep ece ovat síly d tí, nezapomínat na odpo inek. Doporu ujeme další dosp lý 
doprovod. D ti se od nás nevzdalují bez našeho dovolení. Lékárni ku s sebou.

P i hrách Štronzo a Hopsinky zd razn te, kde tyto povely nejsou vhodné – nap . v autobuse… Pokud si chcete být jistí 
vhodným výb rem místa, stanovte, že povely smí vydávat jen vedoucí.

Pozor na:

V tomto p ípad  dejte prostor nadaným d tem, které mohou cestu 
zpest it vypráv ním poznatk  o vid ných p írodninách nebo památkách.

Pozor na d ti s oslabeným prostorovým vnímáním – neorientují se na mapách. 

D tem s poruchami sluchové a zrakové pam ti veškeré pokyny rad ji zopakujte zjednodušen  a dejte jim v tší asový 
prostor na zapamatování nap . turistických zna ek (m žete jim b hem cesty poskytnout jako pom cku i obrázky i 
piktogramy).

Únavu kolektivu odbourejte pomocí relaxa ních her.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

Další nám ty: Pozorovací b h

V úseku cesty umístí vedoucí hry n kolik p edm t , které tam nepat í. Skupinky d tí je postupn  prob hnou a pak 
oznámí, co vid ly.

Metodická poznámka: Navést d ti k domluv , co kdo bude sledovat. N které p edm ty umístíme p ímo na cestu, 
jiné blízko cesty, dál (do 5 metr ), na zem, do výše o í, na strom… každý m že sledovat n co.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání, P íroda, P ekonání.
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Moje poznámky:


