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Pokud se chceš vypravit na objevnou výpravu do p írody, m l bys v d t alespo  základní v ci, aby 
ses n kam nezatoulal.

Motivace:

Pracovní listy pro všechny d ti, sm rové r žice a názvy i zkratky sv tových stran – podle po tu skupinek, 
psací pot eby, buzoly podle po tu d tí, p ípadn  i kompas, kousky kartonu pro všechny d ti,  xy. 

K tomuto metodickému listu jsou k dispozici pracovní listy P17A a P17 B.

Pot eby:

Doporu ujeme innost rozd lit do dvou aktivit.

K první ásti nejlépe využít sch zky, kdy se oddíl chystá na výpravu. V besed  zjistíme, zda d ti znají pojem sv tových 
stran („Víš, pro  se íká severní vítr? Co to znamená, když ekneme, že n kdo p ijel ze západu?“…) Vysv tlíme, že jde 
o „dané sm ry“, které nelze libovoln  m nit, používané všude ve sv t . D ti rozd líme do skupinek. P ipravíme si 
v tší sm rovou r žici a zkratky i celé názvy sv tových stran (po et kus  podle po tu skupin d tí). Vyzveme skupinky 
d tí, aby spole n  doplnily názvy i zkratky do sm rové r žice. Sledujeme zapojení všech d tí do práce, pom žeme 
radou. Ur ování sv tových stran je možné procvi ovat spole n  také prostým ukazováním sm r  rukou – p idržíme 
se sm r  jako na map  „naho e je sever“. Uklidíme si pracovní prostor a necháme d ti samostatn  doplnit p ipravený 
pracovní list P17A – úkol I., II. Spole nou kontrolu m žeme provést sestavením velké sm rové r žice na st n  klubovny 
(na dve ích sk ín  apod.). Na záv r si zahrajeme jednoduchou hru – d ti pomocí své sm rové r žice vyhledávají r zné 
p edm ty umíst né v klubovn  (nap . „Od stolu na jih leží…“ ) nebo obrácen  ur ují sm r p edm tu, který jmenujeme 
– ukážeme („Na kterou sv tovou stranu musím jít, abych byl/a u okna?“…). 

Ve druhé ásti aktivity d tem ukážeme p ístroje – buzolu a kompas, které nám dovedou sm r ur it ješt  daleko 
p esn ji. Posadíme d ti nejlépe do kruhu a každému z nich dáme buzolu. Spole n  si vysv tlujeme, k emu slouží 
jednotlivé ásti buzoly – je dobré si hned v praxi jejich použití ukázat, p ípadn  vyzkoušet. Nap íklad pokud mluvíme 
o centimetrovém m ítku, mohou d ti cokoliv ve svém okolí zm it, lupou m žeme n co zv tšit apod. Š rka slouží 
k zav šení na krk, tak pro  si buzolu na krk nezav sit (pozor na bezpe nost). Nyní vedoucí vyzve d ti, aby na p ipravený 
papírek nakreslily šipku a položily ji tak, aby ukazovala tam, kde je podle nich sever. Správný odhad si ov íme p i 
vysv tlení fungování magnetické st elky. Vyzkoušíme si, jak funguje magnetická st elka – erven  ozna ená ást vždy 
sm uje „k severu“, a  se oto íme kamkoliv. Takto m žeme postupn  probrat všechny ásti p ístroje. Nezapomeneme 
upozornit na jiné zna ení sv tových stran – anglické zkratky (jiná písmena než v eském názvosloví). Pak za adíme 
jednoduchou hru k procvi ení. Vedoucí zadává úkoly typu: „Která ást vždy sm uje k severu? Co použijeme, když 
pot ebuji p e íst malá písmena na map ?“ apod. P ipomeneme si také ur ování sv tových stran. „Když víme, že 
ozna ená ást st elky vždy sm uje k severu, kde je tedy jih? Kam byste šli, kdybych vás poslal/a na západ? apod.“ 
Upozorníme d ti také na správné uložení buzol, aby nedošlo k jejich zmagnetizování. (Je dost možné, že i toto uvidí d ti 
v praxi, protože ne všechny buzoly jsou nové a nemusí být už docela p esné.) Pak d ti necháme, aby si ve spolupráci 
s kamarádem buzolu „osahaly“ za pomoci pracovního listu P17B, vyzkoušely si n které možnosti. (Co m žeš d lat 
pomocí buzoly?… Nejen m it azimut.)

Ve druhé ásti aktivity se m žeme se staršími (nebo zkušen jšími) d tmi pustit i do ur ování azimutu. Op t vycházíme 
z toho, co d ti již znají. Vhodné je za ínat azimutem nap . 120 stup , 60 stup  a teprve po ur itých zkušenostech 
innost ztížit (nezapome te vysv tlit, kolik stup  zna í každá „ árka“ na otá ivém mezikruží – podle typu buzoly 

se m že lišit). K procvi ení m žeme použít jednoduchý ter ový závod. Vyzveme d ti, aby umístily svou zna ku nap . 
ve sm ru 120 stup  (je t eba ozna it místo, odkud m íme). P ípadn  m žeme pro zpest ení p ipravit jednoduchý 
„azimutový úsek“ v okolí klubovny. Aby d ti prošly skute n  každým ur eným bodem, m žeme k jednotlivým list m 
s azimuty p idat i písmeno – jejich složením ve správném po adí (tedy i projitím dle ur eného azimutu) vzniká tajenka. 

Velmi vhodné je procvi ování dovedností tohoto typu p i výpravách a výletech, nau it se dob e ovládat buzolu i 
kompas není záležitost krátkodobá, procvi ování je nutností. Práci s t mito p ístroji m žeme kombinovat i s prací 
s GPS. 

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání, P ekonání a P íroda. Aktivitou lze navázat na akci Pionýrská stezka.

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: ke komunikaci a k ešení problém .

Zná sv tové strany hlavní a vedlejší, seznámí se s buzolou, ur uje azimut.

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:

as p ípravy

30 minut

as realizace

2 x 1 hodina

Prostor

klubovna

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

libovolný

V ková kategorie

3.–5. t ída/9–11 let
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Hru s ur ováním p edm t  je možné hrát i venku v okolí klubovny. P ed zahájením hry musíte v klubovn  
i venku udat jednu sv tovou stranu – nap íklad cedulkou s písmenem „S“ ozna it sever.

Buzol a kompas  existuje n kolik druh . Pro základní seznámení jsou nejvhodn jší jednoduché buzoly typu „Sport“. 

Pozor na:

D ti se speci  ckou poruchou u ení mohou mít problémy se tením 
zadání na pracovních listech, zvlášt  pak dyslektici – tou pomaleji 

a nep esn . N kdy je t eba, aby text p e etly n kolikrát, pak teprve porozumí zadání. T mto d tem, zejména mladším, 
je t eba pomoci. D ti, které mají sníženou orientaci v prostoru, mohou mít problémy s orientací r žice a v cí, 
u kterých mají ur it polohu. T mto d tem je t eba také s úkoly pomoci. Pozornost je t eba v novat i d tem s ADHD, 
jejich pozornost je krátkodobá a p i u ení je t eba tento fakt brát na z etel. D tem s LMP (lehké mentální postižení) 
zjednodušit pojmenování ástí buzoly. Fixování ásti buzoly vždy spojit s inností (s praktickým využitím) této ásti. 
Pak si název ásti buzoly lépe odvodí.

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

Moje poznámky:



Pionýr

Projekt Klí ení – Metodický list P17

V ková kategorie: Mladší školní v k s. 3/4

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 
A STÁTNÍM ROZPO TEM ESKÉ REPUBLIKY

Pom cka pro vedoucí: 

Nau  se znát alespo  základní ásti buzoly, poznej, k emu 
slouží:

1. magnetická st elka ( ervená ást sm uje stále na sever);

2. otá ivé mezikruží s vyzna ením sv tových stran, rozd lené 
na 360 stup ;

3. pomocná šipka k zam ování;

4. re  exní rovnob žky v oto ném mezikruží pro nastavení 
severu v noci;

5. m ítko pro mapu;

6. centimetrové m ítko;

7. lupa pro lepší tení z mapy;

8. pomocné st edové áry k zorientování mapy;

9. nám rná hrana k zorientování mapy;

10. záv sná š rka.

Bylo použito obrázku s popisem: www.druhyturnus.ic.cz.

ešení pro vedoucí k pracovnímu listu P17:

I. Dopl  správn  zkratky sv tových stran hlavních i vedlejších:

II. Dopiš zkratky a celé názvy sv tových stran:

Hlavní:                                                        Vedlejší:

S – sever                                                      SZ – severozápad

J –  jih                                                           JZ – jihozápad

V – východ                                                   SV – severovýchod

Z – západ                                                     JV – jihovýchod

•  M žeme jen pro ilustraci uvést i další d lení: SSV – severoseverovýchod, JJV – jihojihovýchod, JJZ – 
jihojihozápad apod., které nám dále „p lí“ sm ry. 

III. Pomocí sm rové r žice ur uj umíst ní p edm t  v klubovn  nebo na vycházce.

•  Je t eba si p edem ur it v klubovn  i na vycházce sever a tento sm r d tem udat, pak mohou pomocí 
sm rové r žice na pracovním list  ur ovat další sm ry.

(Toto ur ování je východiskem pro další práci s buzolou i kompasem, p ístroje m žeme d tem již nyní alespo  
ukázat.)
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Moje poznámky:


