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as p ípravy

cca 2 hodiny

as realizace

nejlépe celý den

Prostor

klubovna/p íroda

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

4–20

V ková kategorie

3.–5. t ída/8–10 let

Pam  je pro lov ka velmi d ležitá. Nejen proto, aby nezapomn l, co má ud lat zítra, ale také proto, 
aby si uv domoval minulost svoji i míst, kde žije nebo která navšt vuje. Nejdelší pam  prý mají sloni. My si ale ne-
musíme všechno pamatovat, historii m žeme poznávat také díky moderním technologiím, jako je internet. Nejlepší je 
ovšem kniha a osobní prožitek. Na p ipravované výprav  m žeme báje n  propojit úpln  všechno.

Motivace:

Turistický pr vodce, pov sti míst  p íslušných regionálních d jin, výkresy, pastelky, loutky apod, podle 
toho jakou variantu zvolíme.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

P ípravou pro tuto innost m že být výlet nebo naopak m že na výlet navázat. 

Varianta p ípravy výletu: S d tmi chystáme výpravu, víkendovou akci a narazíme na n kolik turisticky a historicky 
zajímavých míst. Pro tuto p íležitost je lepší, když nejedeme na výpravu na naše obvyklé oddílové místo, na naši tá-
borovou základnu.

Nejprve si na sch zce vysv tlíme, co je pov st a kde se vzala v literatu e. Vychází z ústní lidové slovesnosti, tzn. že 
byla p edávána ústním podáním a teprve o mnoho let a století pozd ji zachycena do písemné podoby. D ti samy ze 
školních v domostí zkusí formulovat, co je to pov st, nap . — pov st je vymyšlené vypravování s pravdivým — sku-
te ným — jádrem, pov st má pravdivé jádro, ale sko ápku okolo n ho tvo í smyšlenky, atd. P ipomeneme si, jaké jsou 
nejznám jší pov sti v naší literatu e (d ti budou nejspíš znát Jiráskovy Staré pov sti eské).

Vedoucí si p edem p ipraví n kolik zajímavostí a pov st, která se k n kterému místu na trase výletu váže. P ipravenou 
pov st pak nechá n kterého z instruktor , o kterém ví, že má výrazný p ednes, p e íst. Pokud je pov st delší, m že si 
p edem p ipravit s instruktorem výstup tak, že instruktor te jen vybrané krátké pasáže a d j mezi tím povídá vedoucí 
vlastními slovy. D ti se pak dov dí, že celá výprava bude pov stí motivována. Aby byly na úkoly, které je ekají, lépe 
p ipraveny, vyzve je vedoucí, aby si samy zjistily co nejvíce zajímavostí a samoz ejm  si vzaly na výlet své poznámky 
s sebou. Na výprav  samotné pak v celém dni plní úkoly motivované pov stí. Na míst  delšího odpo inku nebo ve er 
(pokud se jedná o vícedenní akci) se pak k pov sti vrátíme, ostatní ji dopl ují následn  o další zajímavosti, které zjistili. 

Následn  m žeme s motivací pov stí pracovat dál – d ti mohou kreslit ilustraci k pov sti, mohou pov st dramatizovat…

M žeme také využít pionýrské ideály a vypráv t si o tom, který z nich hlavní hrdinové napl ovali (nej ast ji to asi 
bude pomoc, p átelství nebo p ekonání), nebo naopak porušovali.

Práci s pov stmi m žeme použít i tehdy, když náš oddíl na žádná vzdálen jší místa nebo na vícedenní akce nejezdí, 
ke každému m stu, vesnici, kapli ce za obcí i pramenu se n jaká pov st váže. A kdyby náhodou ne, m žeme celou 
aktivitu oto it a z d tí ud lat autory, ale to už je jiná motivace.

Pozn.: Výborn  využijeme na celostátní akci Ledová Praha.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání a P átelství, lze ji realizovat na akci Ledová Praha.

Provedení:

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 in-

dividuální 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:

Moje poznámky:

VÝLET DO HISTORIE

Rozvoj t chto kompetencí: komunikativní, ob anská.

Seznamuje se s pov stmi a umí je p evypráv t.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Moje poznámky:


