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UZLY

Ur it  se ti už n kdy stalo, že tkani ky u bot jako by ožily. Sotva je zavážeš, rozvážou se. Tkani ky se 
zašmodrchají a nem žeš je rozmotat? Uzly a uzlíky m žeš ale pot ebovat nejen p i zavazování bot. 

Motivace:

Uzlova ky (pro každé dít  dv  – nejlépe r zné barvy), šátky, šn rovací vysoké boty, celta (nebo deka), 
zbytky r zn  silných lan, obrázky – praktické ukázky uvázaných uzl , knihy o uzlování.  

K tomuto metodickému listu je k dispozici pracovní list P18 A.

Pot eby:

Vedoucí vysype p ed d ti hromadu uzlova ek, zbytk  lan – nejlépe r zn  zamotaných. „Podívejte, co 
se stalo! N kdo nám zašmodrchal všechny provazy! Pom žete mi je rozmotat?“ Vedoucí nechá d ti, aby se pokusily 
všechny uzlova ky a lana rozmotat. Tato aktivita by m la sloužit jako úvodní k rozcvi ení prstík . Sledujeme d ti p i 
práci, všímáme si jejich „šikovnosti“. Úvodní hrou pro mladší d ti m že být nap íklad šn rování a správné zavázání 
vysokých bot. M žete vyhlásit i sout ž v zavazování bot, ale pak je t eba mít n kolikery stejné boty p edem p ipravené. 

Pak vedoucí vyzve d ti, aby si vybraly dv  r zn  barevné uzlova ky. „Nau íme se te  uvázat uzel, který nám m že 
posloužit a nebude jen zašmodrchaným provázkem.“ 

Existuje n kolik možností vázání každého uzlu. Pro za átek je dobré za ít ambulantní spojkou (plochou spojkou). 
Nejjednodušší pom cka pro vázání tohoto uzlu je v ta „levý p es pravý a suk, pravý p es levý a suk“. P i použití 
barevných uzlova ek m žete pomoci d tem „barvou“. Pokud d ti zvládnou toto vázání, je dobré dát jim trojcípý šátek 
a vyzvat k uvázání stejného uzlu ze dvou delších cíp  šátku. „Víte, kde m žete tento uzel použít?“ Už samotné uvázání 
šátku d tem napoví. M žeme osv tlit také jeho název „ambulantní“ („plochá“). 

Dalším uzlem m že být škotová spojka – pokud použijete vázání z ploché spojky p ek ížením volného konce, pak by 
nem l být v tší problém s nau ením. D tem vysv tlíme, že tento uzel slouží p edevším ke spojování dvou r zných 
materiál  – nap íklad celty a provazu, dvou r zn  silných provaz …  a ihned si m žeme vyzkoušet v praxi i toto 
uvázání. 

„Už umíme uvázat dva uzly na ‚dvou lanech‘, ale co t eba práce jen s jedním provazem? Víte, jak byste správn  uvázaly 
lo , aby z stala u b ehu?“ Jednodušší je vázání lodního uzlu v ruce a jeho následné nahození na k l, vázání p ímo 
provlékáním kolem k lu je pro d ti t žší. Ihned p i výuce uzlu je dobré, aby d ti m ly možnost výsledný uzel „nasadit“ 
na k l (sta í kolík, noha obrácené židle, násada apod.) a vyzkoušely si jeho pevnost. V p ípad , že bude uzel uvázaný 
špatn , sesmekne se. Pozor na astou zám nu tohoto uzlu s „liš í tlapkou“. 

Na záv r vedoucí vyzve d ti, aby se usadily do kruhu a každé si p ed sebe dalo t i uzlova ky (nejlépe r zných barev). 
„Te  se pokusíme uvázat obrovský kruh. Každý si vezm te jednu uzlova ku a spojte ji s uzlova kou kamaráda, který 
sedí po vaší levé ruce. M žete ji ale spojit jedin  ambulantním uzlem.“ P i druhém zadání požádáme o spojení škotovou 
spojkou. Nakonec každé dít  uváže lodní uzel a ten pak navlékne (t eba na nohu oto ené židle apod.). P ipomeneme 
si, kde se dají tyto uzly použít. 

Nyní vyzveme d ti k dopln ní jednoduchého pracovního listu. 

D ti, které budou s prací rychleji hotové, si mohou zahrát na šmodrchálky a postupn  „zlikvidují naše svázané 
uzlova ky“, aby je bylo možné p íšt  zase použít.

Nau it se vázat uzly, ale p edevším um t je správn  použít, je v c cviku. Tuto innost je proto dobré za azovat 
postupn , neu it d ti vázat všechny uzly najednou. Když d ti za ínají, je dobré ukázat vázání na silném provaze, 
lépe tak uvidí tvar uzlu. Procvi ovat vázání uzl  hrami – zárove  procvi ovat i znalost jejich použití. Teprve, až d ti 
zvládnout správné vázání uzl , m žeme p ipravit nap íklad závody v uzlování na as apod. (Uzla ská regata). Pro starší 
a šikovn jší d ti za adíme i vázání dalších uzl . K jejich procvi ování využíváme r zných her. 

Tady je n kolik nám t  k procvi ování vázání uzl , další nám ty m žete hledat v knihách, na internetu…

Provedení:

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

Uváže 6 základních uzl , zná jejich použití v praxi.

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:

as p ípravy

30 minut

as realizace

1,5 hodiny

Prostor

kdekoliv

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

do 20

V ková kategorie

3.–5. t ída/9–11 let



Pionýr

Projekt Klí ení – Metodický list P18

V ková kategorie: Mladší školní v k s. 2/4

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

Moje poznámky:

Zvláštní pozornost v novat d tem s nerozvinutou nebo omezenou 
jemnou motorikou. Jestliže se jim nebude da it tato innost, pak o ni 

p estanou mít zájem. P i sout žení v této innost doporu uji z t chto d tí ud lat rozhod í, nebo  tato sout ž by je 
neoslovila a zájem by ochabl. 

P i samotném nacvi ování vázání uzl  pot ebují výše uvedené d ti delší as a individuální p ístup instruktora nebo 
vedoucího. Pracovní listy nedoporu uji dávat d tem s ADHD, nebo  se nedokážou soust edit na detaily na obrázcích. 
Doporu uji spíše reálné uzly, které jsou pro n  vhodn jší.

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

Nám ty k procvi ení „lodní smy ky“:
•  Nejprve s d tmi vyzkoušíme vázání tohoto uzlu (v ruce, nahození na k l). Vyzveme d ti, aby se postavily zády 

do kruhu. P ed každým dít tem leží hromádka uzlova ek a obrácená židle. Vedoucí vypráví p íb h o mo i a vždy, 
když se v p íb hu objeví n jaké plavidlo, musí dít  uvázat plavidlo – lodní uzel a nahodit na nohu židle. Postupn  
tak p ibývá uvázaných uzl  a d ti si podv dom  p ipomínají, že se uzlem p ivazuje lo  ke k lu. 

•  P ipravíme si obrázky lodí a ke každému p ipevníme provázek. Lo ky poskládáme do prostoru – na mo e a vyzveme 
d ti, aby pomohly všechny lod  bezpe n  uvázat u b ehu, aby nám zase neodpluly. D ti musí vždy chytit jen jednu 
lo , dob hnout s ní ke b ehu (nap . zaražený kolík) a tam ji bezpe n  p ipevnit.

Nám ty k procvi ení „škotovy spojky“:
• Nejlépe je procvi ovat nap . p i stavb  p íst ešku na víkendovém pobytu (upevn ní lana k celt ), p i stavb  lanové 

lávky (svázání dvou lan odlišné síly).
• M žete si vyrobit „pavouka“ – na kus látky, staré deky apod. d ti navazují škotovou spojkou lana (to jsou pavou í 

nohy).

Nám ty k procvi ení „dra í smy ky“:
• Honi ka dvojic – kolem stromu (stožáru apod.) uvážeme dlouhé lano, k jeho dv ma volným konc m se pomocí 

dra í smy ky upevní dva závodníci – smy ka musí být pevná, aby se nerozvázala. Úkolem závodník  je dohonit 
druhého, lano musí být stále napnuté. Závodník m že za ít honit druhého, až se správn  uváže na lano. Sm r je 
možno m nit. ( ím delší lano, tím náro n jší honi ka).

• Sla ování – ne skály, ale t eba jen prudší svah vyzkoušení ú elu smy ky úpln  posta í. 

Nám ty k procvi ení „ambulantního uzlu“:
• Zavazování trojcípého šátku (m žete procvi ovat v rámci zdravov dy vždy, když ošet ujete pomocí záv su ze šátku)
• Tento uzel je také asto používán jako jeden z uzl  p i drhání (rukod lky).

Nám ty k procvi ení „rybá ské spojky“:
• Pokud máme v okolí rybníky a rybá e, m žeme se za nimi vypravit na návšt vu (d ti uvidí vázání uzlu v praxi) 
• Hra rybolov – d tské rybi ky opat ené o ky vypustíme do bazénu (nebo vani ky) s vodou, rybá i dostanou prut 

s upevn ným provázkem a há ek, který si mohou pomocí rybá ského uzlu p ipevnit a pak se pustit do rybolovu. 
Kdo vyloví nejvíce rybek, vít zí.

Nám ty k procvi ení „zkracova ky“:
• Boj o poklad – kolem k lu uvážeme dostate n  dlouhé lano, do ur ité vzdálenosti od k lu položíme poklad 

(m žeme uložit n kolik poklad  na r znou vzdálenost). Úkolem jednotlivce nebo družstev je zkrátit pomocí uzlu 
(p ípadn  n kolika uzl ) lano tak, aby jeho délka dosahovala p esn  k pokladu. (Pokud délku neodhadl p esn , 
rozváže a váže znovu). Komu se to poda í d ív, bere si poklad. 

• Trpasli í kruh – z provazu vytvo íme velký kruh, d ti se rozestoupí po jeho obvodu. Pak se každý snaží uvázat 
zkracova ku na provaze – kruhu – tak, aby se kruh postupn  zmenšoval, až nám vznikne „trpasli í kruh“ (máme-li 
provaz dost dlouhý, m že každý vázat i n kolik uzl ).

Vedoucí by m l krom  her, které vedou p ímo k procvi ování vázání n kterého z uzl  využívat i situací nap . 
na výpravách, víkendových pobytech apod.

K seznámení s druhy uzl  m žete využít pexesa apod., ale praktické vázání a znalost použití je v c cviku.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání a P ekonání. Aktivitou lze navázat na akci Pionýrská stezka, Uzla ská 
regata.
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ešení pro vedoucí k metodickému listu P18:

I. Spoj správn  obrázek uzlu a to k emu se používá. 

Na linku pod uzlem pak dopl  i jeho název. 

Ambulantní uzel (plochá spojka)

K uvazování lodí.                                                                                                 

Lodní uzel

Ke spojování dvou nestejných 
materiál , nap . celty a provazu nebo 
dvou r zných provaz .

Škotová spojka

Tam, kde uzel nesmí tla it. 
Nap . na šátek p i vázání záv su 
k ošet ení poran né ruky.
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Moje poznámky:


