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KO KA — TÁBO ÍM

P íroda je místem, kde se d ti mohou trénovat v názorném poznávání. Samy vidí, jak rostou stromy, 
ke e a jiné plodiny. Dále mohou pozorovat život zví at a nau it se tak respektovat p írodní prost edí kolem sebe. 
Vedeme je tedy k tomu, aby p írodu ochra ovaly a nau ily se v ní bezpe n  pobývat.

Motivace:

Jednoho dne se ko ka iperka spolu se svými kamarády medv dem, mravencem, sovou a ptá kem 
vydala tábo it. Šli lesem, až došli na místo, kde n kdo rozd lal ohe  a odešel od n j, aniž by ho uhasil. Zví átka p išla 
práv  v as. Už za ala doutnat tráva okolo ohništ . Ješt  chvíli a mohlo za ít v lese ho et. Medv d se zlobil: „To je 
ale nerozum, rozd lávat na takovém nevhodném míst  ohe !“ Ko ka a její kamarádi ohe  uhasili a všechno kolem 
ohništ  dali do po ádku. Sova ekla medv dovi, že ten, kdo tu ohe  rozd lal, asi nev d l o pravidlech, která pro 
rozd lávání oh  platí. Zví átka si o kus dál našla vhodné místo na tábo ení. P ipravila správn  ohništ  a rozd lala 
ohe . Medv d Medula zatím s mravencem Šikulou postavili pro ostatní p íst ešek. Všichni si potom sedli okolo ohn  
a zpívali písni ky. M li radost z toho, jak se jim to tábo ení povedlo.

Legenda:

Hromada v tvi ek na ohe , soušky r zných délek, stopky, papírové fáborky, sirky, b ezová k ra, papír, 
sekera, pilka. 

K tomuto metodickému listu je pracovní list S6A.

Pot eby:

Po p evypráv ní úvodního p íb hu m žeme za ít s hrou Kli kovaná, která nám m že pomoci 
„p ipravit“ palivo na ohe .

Kli kovaná

Hrajeme v lesním terénu. Mezi stromy vyty íme klikatou dráhu. D ti rozd líme do družstev. Sout žit mohou:

jednotlivci – p enášejí hromadu v tvi ek
dvojice – p enášejí spole n  kratší soušku
celá družstva – p enášejí spole n  dlouhou soušku

Úkolem je co nejd íve prob hnout vyty enou trasu. Vít zí družstvo, které má v sou tu nejlepší as.

Dobrý sluha, zlý pán

Ukázka práce se sekerou, pilkou. Vysv tlení bezpe ného zacházení s t mito nástroji. Jejich p enášení a používání 
pouzdra.

Práce s pracovním listem:

Úkoly:
1. Ozna  zeleným puntíkem, kde m žeš p ipravit ohništ , a erveným k ížkem, kde se ohe  nesmí zapálit.( ešení: 

ohe  lze rozd lat na volném prostoru dále od lesa, u rybníka, na povoleném tábo išti. Do volného okénka 
mohou d ti namalovat další místo, kde je možné rozd lat ohe .)

2. V ráme ku škrtn te, co neho í.

Shrnutí dnešního tématu:

Ohništ  zakládáme: … (kde? — d ti popíší), dbát na bezpe nost proti požáru — místo bez porostu, odstranit suché 
listí, trávu, jehli í, jiskry nesmí ohrožovat les, žár škodí lesním porost m, místo chrán né p ed v trem, voda v blízkosti.

Správné ohništ  je: … (vykopané drny, založeno na holé zemi, obloženo kameny nebo syrovými poleny…).

P ed odchodem z tábo išt  ohe  d kladn  uhasíme a ohništ  p ikryjeme drny a pokropíme vodou, kameny vrátíme 
na p vodní místo, odpadky odneseme.

Pamatuj! – Nesmí po nás z stat ani jisk i ka popelu, ani žhavý oharek, který by vítr mohl rozfoukat a zp sobit požár! 
Pozor na rašelinnou p du – dlouho doutná a m že vzplanout po našem odchodu! 

Provedení:

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

Seznámit se s pravidly pro pobyt v p írod  a bezpe nou p ípravu a rozd lávání ohn  v p írod .

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

30 minut

as realizace

90 minut

Prostor

venku

Ro ní období

kv ten– erven

Po et ú astník

10–15
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Moje poznámky:

Správné místo pro ohništ  – je-li možné, využijeme starého ohništ , ne na malém prostoru, hasicí 
prost edky – voda, hlína, písek.

Nerozd láváme – v rezervaci, na místech, kde je to zakázáno, za sucha, za silného v tru.

Bezpe nost:

Na vycházkách je v tší riziko úrazu nebo zran ní, než p i sch zce v místnosti. D ležité je jednat promyšlen , vše 
zvážit p edem, vyhýbat se nebezpe ným situacím, terén m, innostem a p edcházet tak možným úraz m a nehodám. 
Konkrétn  d ti upozor ovat na možná nebezpe í, zopakovat si pravidla bezpe nosti. Opatrnost p i zacházení 
s nástroji, p i sportovních a terénních hrách.

Pozor na:

N kterým d tem je pot eba názorn  vyobrazit, jak si p edstavujete 
zelený puntík a ervený k ížek – p edejdete tak špatnému zna ení 

v pracovních listech. D tem s SPU ponechte na vypln ní více asu a správné ešení s nimi prodiskutujte, p ípadn  
pochvalte.

P i kli kované pozor na hyperaktivní d ti a na d ti s motorickými obtížemi – p edcházejte zran ním a tyto jedince 
bedliv  sledujte a jejich innost korigujte. 

Zásady pro správnou p ípravu ohništ  v záv ru akce ješt  jednou shr te – jedinc m s oslabenou sluchovou pam tí 
m žete zásady p edat písemn  zaznamenané v bodech.

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

Lesní dome ky

Kdyby se nám n kdy stalo, že v lese zabloudíme, ukážeme si, jak si postavit p íst ešek k nouzovému p enocování. 
Na ukázku jeden instrukto i postaví. Všechny d ti se v n m postupn  vyst ídají a zkusí v n m chvilku odpo ívat. D ti 
rozd líme na menší skupinky a ty zkusí samy vybudovat zmenšené modely r zných p íst ešk  (nap . pro naše zví átka) 
– staví z nejr zn jšího lesního materiálu – v tví, chvojí, svázaných travin, mechu, lopuchových list , kapradin… kdo 
bude mít nejhez í, nejnápadit jší stavbu?

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání a P íroda.


