
Pionýr

Projekt Klí ení – Metodický list S20

V ková kategorie: Mladší školní v k                                               s. 1/2

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

VZDUCHOVKA, ŠIPKY A LUK

K nám na vesnici p ijíždí, tak jak se zpívá v jedné písni, na konci prázdnin pou . Je to nep eberné 
množství lákadel a blikajících atrakcí, které lákají d ti k vyzkoušení. Mezi nimi stojí st elnice, která k pouti 
neodmysliteln  pat í. V ní m žeme vyst elit papírovou r ži na špejli pro maminku. K tomu musíme um t st ílet ze 
vzduchovky. My to vyzkoušíme, abychom, jak se íká, m li dobrou mušku a r že byla naše.

Motivace:

Vzduchovka, diabolky, podložky na lehnutí, páska na ohrani ení prostoru st elby, st elnice — s ter i 
nebo špalíky, ter  na šipky, šipky, luk, šípy, ter  na lukost elbu. Výtvarné pot eby ke zhotovení ter e, polystyren. 

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

P íprava a organizace st elby ze vzduchovky

St elba ze vzduchovky je innost velmi náro ná na p ípravu a zabezpe ení ze strany bezpe nosti a ochrany zdraví. 
Doporu ujeme, aby vedoucí s d tmi rad ji navštívil st elnici nebo st elecký oddíl, kde by si d ti st elbu vyzkoušely 
pod odborným vedením. Další možností je ú ast d tí na n kterém z branných závod , nap . Pionýrské stezce, kde si 
tuto innost vyzkoušejí. 

Pokud se p esto rozhodnete pro n jakou formu st elby, tak:
• Každá zbra  by m la být p ed použitím zkontrolována odpov dnou osobou.
• Vedoucí nesmí trp t jakoukoli nep ikázanou manipulaci se zbraní, i když není nabitá.
• U vzduchovky dost el až 250 m.
• Za ter i musí být vhodné pozadí, které neodrazí projektil (strá , písek, prkna apod.).
• P i st elb  vzduchovkou vše na povel, totéž u luku, udržujeme p ísnou káze .
• Pro st elbu musí být vymezen a bezpe n  zajišt n prostor, v n mž se nesmí nikdo pohybovat, ani náhodný 

chodec, prostor pro st elbu musí být ozna en a hlídán.
• P ed st elbou prov it istotu hlavn , aby nedošlo k jejímu roztržení.
• Zbra  se nabíjí pouze na povel, a to na ur eném míst  v poloze ke st elb  (hlave  mí í do stanoveného sm ru).
• P i p edání zbran  se vždy p esv d it, zda není nabita.
• P i odložení zbran  i zm n  polohy zbra  zajistit a vyjmout st elu, u vzduchovek zalomit hlave .
• K ter m lze jít až po zabezpe ení všech zbraní, na povel vedoucího.
• Na st elnici musí být p ítomen zdravotník s lékárni kou.
• Zd raznit d tem, že i primitivn  vyrobené luky, šípy, ošt py a kopí z proutk  a klack  mohou být smrtícími 

zbran mi a nep ipustit v tomto sm ru neorganizované hry.

St elba ze vzduchovky

St ílí se z polohy ležícího st elce, bez opory. St elec leží na podložce. St ílí se ze vzdálenosti 8—10 metr  z podložkou 
30 cm nad zemí pro ter e. St ílí se do ter  nebo do d ev ných špalík  5,5 x 5,5 cm a síle 2 cm. St elec vyst elí p t ran 
a s ítají se body podle zásah .

Vrh šipkou na ter

Použijeme kruhový ter  o polom ru 25 cm a svisle jej zav síme. Ter  mohou d ti vlastnoru n  vyrobit, nakreslíme 
na papír nebo p ímo na tabuli polystyrenu. Prostor, odkud se bude vrhat šipkou, musí být ohrani ený páskou 
a bezpe ný. Každé dít  vrhne postupn  t i šipky na ter . Šipku drží mezi prsty pravé ruky (leváci drží levou). S ítají se 
body jednotlivých zásah . Vrhá se ze startovní áry, která je vzdálená od ter  1,5—2 m.

St elba z luku 

Pat í také k t m innostem, které jsou velmi náro né na p ípravu. D ležité je najít vhodné místo, kde m žeme s d tmi 
st ílet. 

Provedení:

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

Vyzkouší si st elbu ze vzduchovky a vrh šipkami na ter . Zná a ídí se základními pokyny 
a povely. U í se sebekázni, soust ed ní a koordinaci pohybu.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

30 minut

as realizace

90 minut

Prostor

tábor, louka

Ro ní období

jaro–podzim

Po et ú astník

7–10

V ková kategorie

3.–5. t ída/9–11 let
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I u vrhu šipkou a st elb  z luku platí p ísná bezpe nostní pravidla, jako u vzduchovky. Nikdy nenecháváme 
d ti p i t chto innostech bez dozoru. Po skon ení innosti uložíme zbran  mimo dosah d tí a zabezpe íme.

Pozor na:

Moje poznámky:

K lukost elb  použijeme luk a šípy, zakoupené ve sportovních pot ebách nebo vlastoru n  vyrobené. Výrobu luku je 
vhodné za adit do programu letního tábora, protože jde o innost velmi náro nou na as. P ed samotnou inností 
nejd íve d ti s lukem seznámíme. 

Popis luku a šípu: 
• Laminátový prut, jehož konce jsou spojeny s t tivou. Délka 120—150 cm. 
• T tiva je provázek na koncích s o ky na zachycení. 
• Šíp je z laminátu, délka 60 – 70 cm. 
• Jeden konec šípu je opat en kovovým hrotem. 
• Druhý konec je opat en letkami z pe í a zá ezem pro t tivu. 

P i st ílení stojíme bokem s mírn  rozkro enýma nohama. Luk držíme svisle. Šíp držíme ukazovákem a prost edníkem, 
k natažení t tivy pom že i prsteník. Po ádn  luk napneme a mí íme šípem na ter . Po zam ení rychle uvolníme šíp. 
Ten se p i úsp šné st elb  zapíchne do ter e. 

St ílet se dá do papírových ter  podlepených lepenkou. Lépe se hodí pytel vycpaný listím, senem, trávou, zav šený 
na trojnoze. 

Pozor! P i st elb  nesmí mezi st elcem a ter em ani za ním být žádná osoba, zví e, stan apod. Nikdy! Ani z legrace 
nemí íme na n koho druhého. Držíte v ruce zbra ! Když nest ílíme, uvolníme t tivu z horního zá ezu. 

Jiné innosti s lukem a šípy: 
• St elba z luku na dálku – volný prostor, nejlépe na louce! 
• St elba z luku na cíl. 
• Vrh šípem do dálky.
• P ekládání šíp  na as bosou nohou. 

Tyto aktivity doporu ujeme rozd lit na více sch zek.

Na aktivitu lze navázat zapojením do závodu Pionýrské stezky.

Zvláštní pozornost je nutné v novat d tem s ADHD (neklid, menší 
soust ed nost, neadekvátní chování) a autistickým d tem (p i výst elu 

by mohlo dojít k typickému autistickému chování). Tyto d ti nesnáší hluk (tleskání, rány, výst el...), je nutné je p ed 
nimi chránit – odejít s nimi mimo hluk.

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


