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STAVÍME P ÍST EŠKY, STANUJEME

Již v dávných dobách naši p edkové stav li podobné p íst ešky jako stany, aby je ochránily p ed 
nepohodou. Není nic lepšího, než strávit noc pod hv zdami. Aby nás v noci nezasko ila náhlá zm na po así, je lepší 
p ece jenom mít n jaký p íst ešek. 

Motivace:

Starší stan (pro ukázku posta í), náhradní kolíky ke stan m, staré deky, prost radla, igelity, celty apod., 
siln jší provaz, p ípadn  kameny, kolíky na prádlo, stany, tábornické ná adí k jeho stavb , náhradní kolíky a š ry. 

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

Vedoucí si p edem postaví stan – na typu nezáleží – a d ti u n j uvítá. P edem si také podle po tu 
skupinek p ipravíme mezi stromy natažené provazy – budou sloužit jako h ebenovka našich p íst ešk . Zahájíme 
rozhovorem s d tmi, využijeme zkušeností, které mají. „Máte doma stan? K emu ho používáte? Jaký je váš stan? Spali 
jste n kdy ve stanu?…“

Spole n  si prohlédneme postavený stan, podle typu ukážeme d tem jeho základní ásti a vysv tlíme, k emu slouží. 
Spolu s d tmi se zkusíme zamyslet nad tím, jak používali „stan“ naši p edkové. V p ípad  v tšího po tu d tí, rozd líme 
d ti do skupinek, jejichž innost budou ídit instrukto i nebo starší lenové oddílu. 

„Poj te, zahrajeme si na osadníky.“ Instrukto i mezitím p ipraví pom cky (viz výše). „Vaše skupinka si za pomoci 
instruktora zkusí postavit sv j p íst ešek. M žete použít cokoliv z t chto pom cek.“  Instrukto i ídí innost, radí 
d tem, pomohou se stavbou p íst ešku. Vedoucí sleduje práci skupinek, v p ípad  pot eby poradí. Po ukon ení této 
innosti op t d ti shromáždíme a jdeme si spole n  prohlédnout vzniklé p íst ešky. Vedoucí ídí diskusi: „Pro  jste 

použili igelit? K emu jste použili kameny? Pro  máte vchod oto ený po v tru?“ apod. Pr b žn  si vysv tlujeme, že 
igelit i celta izolují p ed vlhkem, deka m že prostor zateplit, ale promoká, kameny upevní plachtu, která by byla 
nadnášena v trem, vchod musí být proto po v tru, aby vítr fouknutím do stanu stan neutrhl…

Nezapome te d ti za snahu pochválit. Odm nou m že být pro d ti chvilkový pobyt a n jaká jednoduchá hra v práv  
postaveném p íst ešku – zjistíme, že pexeso ani p i v trném po así neodletí, karty vítr neodnese apod. 

A pak se m žeme pustit do stavby opravdových stan  (t eba jen se staršími d tmi).

Protože existuje velké množství druh  stan , je dobré vybrat stan, který je dostate n  prostorný, ale zárove  
nebude tak t žký, že bychom ho neunesli p i p ším p esunu. Stavbu stanu si vždy dop edu vyzkoušíme – m že být 
u jednotlivých druh  odlišná (nap . upev ování tropika, vypínacích š r apod.).

Spole n  se dohodneme na výb ru vhodného místa ke stavb  stanu. Dbáme alespo  na základní zásady – rovina, 
záv t í… Instrukto i p ipraví stany (podle po tu skupin) – mohou být i odlišných typ . Pod vedením instruktor  se 
každá skupina pokusí stan postavit. D tem pr b žn  pomáháme radou. (Vypnutí a p ipevn ní podlážky, umíst ní 
ty ek – složení ty ek u typu kopule, správné zaražení kolík , vypnutí plachty stanu…). Vedoucí po celou dobu sleduje 
zapojení jednotlivých d tí, ale také bezpe nou práci s ná adím p i stavb  samotné. Když jsou stany postavené, 
m žeme si spole n  ukázat, co se nám poda ilo a co je t eba ješt  vylepšit – m žeme postupn  p ímo opravovat. Pak 
si instruktor spolu s d tmi sednou do „svého“ stanu a domluví se na tom, co všechno je t eba ud lat, aby stan správn  
uložili a p ipravili k dalšímu použití. (Vysušení stanu, ometení podlážky, o išt ní kolík , složení ty ek apod. a nakonec 
správné balení – uložení do obal .) Pokud je skupina domluvena, m že se pustit do práce a sv j stan správn  sbalit. 
Vedoucí na práci dohlíží, m že poradit nebo zasáhnout, pokud n co není zcela správn  provedeno. 

Pokud nám to prostorové podmínky a po así dovolí, m žeme si tuto aktivitu naplánovat i s tím, že d ti v postaveném 
stanu p enocují. 

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

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: k ešení problém , pracovní, sociální a personální.

Zná funkci stanu, postaví stan, správn  sbalí stan.

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:

Moje poznámky:

as p ípravy

30 minut

as realizace

2 hodiny

Prostor

p íroda

Ro ní období

léto, podzim

Po et ú astník

libovolný

V ková kategorie

3.–5. t ída/9–11 let
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V p ípad  použití ná adí – na zatloukání kolík  – bezpe nost. Lépe je možná volit vhodný podklad, kam 
je možné kolík zašlápnout.

Pozor na:

Moje poznámky:

Aktivita umož uje za len ní d tí do kolektivu a nevytvá í bariéry pro 
d ti se speci  ckými vzd lávacími pot ebami. Vedoucí musí dbát na 

individuální p ístup k t mto d tem a respektovat obecná doporu ení v úvodní ásti metodiky.

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


