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TECHNICKÁ SOUT Ž

Chceme-li být dob e p ipraveni na sout ž Pionýrská stezka, ale t eba i na ne ekané situace na tábo e 
nebo víkendovce, kdy se nám n co pokazí, utrhne, musíme být aspo  trochu zru ní. Jestli jsme šikovn jší než ostatní 
lenové oddílu, to si vyzkoušíme v malé oddílové sout ži.

Motivace:

Baterka s p íslušenstvím, papíry, kno  íky, nit , jehly, látka, kancelá ské svorky, krabi ka zápalek, 
rukavice, lušt niny, misky, h ebí ky, kladívko, kus d eva na zatloukání h ebík .

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

Oddíl se na za átku sout že rozd lí do 3—5 lenných družinek, které ovšem v zájmu objektivity 
budou p ibližn  stejného v kového složení. Nejvhodn jší je, aby na každém stanovišti sout žil jeden vybraný len 
družinky, p edem ale družinka neví, jaké stanovišt  bude práv  její len absolvovat. Obm nou m že být i zvýšení 
obtížnosti v podob  provád ní n kterých úkol  poslepu. 

Pak už jen vyv síme dv  p edem p ipravené tabulky – jedna z nich je bodování sout ží a druhá seznam úkol , které 
jsou o íslovány v po adí, v jakém p jdou za sebou, ale odkrytá jsou na za átku jen ísla.

Vyzveme družiny, aby vyslaly do sout že prvního sout žícího a když jsou zástupci p ipraveni, odkryjeme první úkol:

1. složí papírovou skládanku - 3. t . – papírová epice
    - 4. t . – papírový kalíšek
    - 5. t . – parník

Sout žící dostanou pom cky – novinové archy a na povel rozhod ího za nou skládat výrobek vybraný podle toho, 
jak je kdo ze sout žících starý. Vít zí ten, kdo složil bezchybn  skláda ku první, protože ale bodujeme celé po adí, 
necháme poskládat skládanky všechny sout žící. 

Zapíšeme družinám získané body a pak vyšlou družstva dalšího sout žícího. 

Odtajníme úkol . 2.: složí rozloženou svítilnu. Sout žící dostanou rozebranou svítilnu – obal baterky, žárovi ku 
a baterie. Na povel rozhod ího za nou skládat, po adí v disciplín  ur uje po adí rozsvícení baterky.

Pozor – tady musíme dát horní limit, aby n který sout žící neskládal t eba deset minut. T i minuty jsou posta ující. 

Zapíšeme body, vybereme další sout žící, odtajníme úkol.

3. rozd lí co nejrychleji hrách a o ku do r zných misek, pracovat mohou ale sout žící pouze jednou rukou. Úkol je 
velmi jednoduchý – p ed každého sout žícího postavíme t i misky – jednu se smíchanou lušt ninou a dv  prázdné na 
t íd ní, hrá i dají jednu ruku za záda a na povel za ínají t ídit. Pro získání bod  je rozhodující po adí, v n mž se jim 
vše poda ilo rozt ídit.

Pozor – nejprve si vyzkoušíme, kolik lušt niny stihneme rozt ídit za minutu my, abychom nep ichystali d tem práci 
na celý ve er.

A je tu úkol . 4.: p išití kno  íku. Náro nost úkolu je dána v kem d tí, devítileté mají p ipraven kno  ík se dv ma 
dírkami, starší pak se ty mi.

Sout žící nastoupí, dozví se úkol a dostanou pom cky: jehlu, nit, kno  ík a kousek látky. Na povel rozhod ího se dají 
do práce – nejprve navléknou nit a pak za nou p išívat kno  ík. Body jsou zase dány po adím, v n mž práci dokon í. 
Rozhod í vyzkouší pevnost p išití.

5. úkol – sout žící dostanou 30 kancelá ských sponek a jejich úkolem je po zahájení sout že co nejrychleji pospojovat 
sponky do et zu.

6. úkol – sout žící dostanou rukavici na ruku, kterou si zvolí a kterou pak budou pracovat, a vedoucí p ed n  vysype 

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: pracovní, sociální a personální.

Rozvoj motoriky.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

30 minut

as realizace

60 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

20

V ková kategorie

3.–5. t ída/9–11 let
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Moje poznámky:

dvacet zápalek a p ed každého sout žícího položí prázdnou otev enou krabi ku. Pak odstartuje sout ž, v níž hrá i 
vybranou rukou s nasazenou rukavicí skládají zápalky do krabi ky a jejich úkolem je pak krabi ku jednou rukou i zav ít. 
O bodovém zisku rozhoduje po adí, v n mž sout žící hru dokon ili.

7. úkol – pokud k tomu máme v klubovn  podmínky, m žeme za adit i zatloukání h ebík .

P ed vybrané sout žící položíme pom cky – kousek d eva na zatloukání, h ebí ky – mohou být i malé, mnohdy 
se d tem h e zatloukají, a kladívka. Po et h ebí k  i velikost kladívka bude pro všechny sout žící stejná. Pokud 
máme mezi sout žícími velký v kový rozdíl, m žeme hendikep vyrovnat menším po tem h ebík  pro nejmladšího 
sout žícího. Úkolem sout žících je v asovém limitu (1—2 minuty podle pracovních podmínek) zatlouct rovn  až 
po hlavi ku všechny h ebíky. Bodují se výsledky t ch, kte í v asovém limitu zvládli zatlouct rovn  všechny h ebíky. 
Ostatní z bodování vy adíme. Mezi t mi, kdo zadání zvládli, rozhoduje pak, v jakém po adí práci dokon ili.

Vedoucí ur it  p ijdou na dalších deset drobných sout ží, jimiž rozvíjíme jemnou motoriku d tí.

Na záv r se teme body, vyhlásíme vít ze a m žeme je odm nit diplomem nebo drobnou odm nou.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Pomoc, Poznání a je p ípravou k zapojení do Pionýrské stezky.

U d tí s diagnózou ADHD doporu uji p ítomnost instruktora. Tyto d ti 
totiž budou pospíchat a chaoticky ešit zadaný úkol na úkor kvality. Je 

t eba je stále zklid ovat a ubezpe ovat o správnosti jejich po ínání. U alternativy, kdy d ti nev dí, jaké stanovišt  bude 
následovat, je t eba v novat individuální pozornost d tem s ADHD, nebo  tyto d ti budou neklidné. Autistickému 
dít ti je t eba p edem jednotlivé kontroly popsat, aby m lo jasnou strukturu innosti.

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


