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ORIENTACE V P ÍROD  A MAP

Ur it  už jste také slyšeli p íb h nebo vid li  lm, v n mž se hrdina podíval na slunce, rozhlédl se kolem 
sebe a prohlásil: „Sever je tam, p jdeme tudy.“ Ono to není tak t žké, jak se m že zdát, a lov ku to m že ušet it 
mnoho ušlých kilometr . Stejn  tak je d ležitá orientace v map . Schváln  zkuste v map  ukázat, kudy dnes p jdete 
dom . Je to t žké?

Motivace:

Viz dále.

K tomuto metodickému listu pat í pracovní list P16A.

Pot eby:

Pozorovatelé 1

Pot eby: okopírované mapy, špendlíky

Na míst , odkud je dob e vid t do okolí, dostane vždy jedno družstvo mapu se zapíchanými špendlíky. Ty jsou vždy 
na zna ce n kterého významného bodu (kopec, kostel, z ícenina, ohyb eky apod.). Úkolem je najít toto místo ve 
skute ném terénu. Za každé správn  nalezené místo dostane družstvo bod. Ostatní hrá i by m li být zatím n kde dál, 
nejlépe hrát jinou hru, než na n  p ijde ada. Zkušeným hrá m m žeme do mapy špendlíkem ozna it i místa, která 
nejsou vid t.

Varianta: Ukazujte místa v krajin  a družstva je hledají na map .

Pozorovatelé 2

Rozd líme d ti do dvou družstev a odvedeme je na místo, odkud je dobrý rozhled. Jedno družstvo se posadí sm rem 
k severu (východu), druhé elem k jihu (západu). Po p ti minutách soust ed ného pozorování krajiny p ed sebou si 
družstva vym ní místa a za nou si klást vzájemn  po jedné otázce. Hrá i jsou o íslovaní. Jedni ka seve an  položí 
otázku jedni ce jižan . Zeptá se na n jaký významný objekt v krajin , nap . Kolik rybník  jsi vid l na jihu? Jakou 
barvu má st echa hájovny pod kopcem? Dotázaný hrá  se nesmí ohlédnout, musí odpov d t jen podle pam ti. Za 
správnou odpov  obdrží bod, potom položí otázku jedni ka jižan  jedni ce seve an . Hrá i se v kladení otázek 
st ídají a vyhrává to družstvo, které získá víc bod .

Kde je sever?

Pot eby: n ž, buzola (pop . GPS)

Každý si najde v tvi ku a z poloviny ji sloupne z k ry. Sv tlejší ást p edstavuje kompasovou st elku. B hem výletu se 
n kolikrát zastavíme a vedoucí vyzve d ti, aby své d ívko položily tak, aby st elka sm ovala k severu. Sv tové strany 
d ti ur ují odhadem, buzolu nebo GPS má u sebe pouze vedoucí. Následn  pomocí buzoly ur íme každému odchylku, 
stupn  odchýlení znamenají trestné body. Kdo m l nejp esn jší odhad, prozradí, podle eho se ídil. Po výprav  
se teme trestné body, a kdo jich má nejmén , vyhrává.

Ur ení severu podle ru i kových hodinek: Jde o jednu z nejp esn jších metod. Hodinky nato íme tak, aby malá 
ru i ka ukazovala na slunce. Úhel mezi malou ra  kou a dvanáctkou rozp líme – tato osa ukazuje na jih. Pozor však 
na letní as, protože podle st edoevropského asu, který je rozhodující, je o hodinu více (p líme tedy úhel mezi malou 
ra  kou mí ící na slunce a jedni kou). 

Ur ení severu podle slunce bez hodinek a p esného asu: Je mén  p esné, ale platí, že slunce je v 6 hodin ráno na 
východ , v 9 hodin na jihovýchod , ve 12 hodin na jihu, v 15 na jihozápad  a v 18 na západ .

Obecné pravdy o sv tových stranách

Pot eby: papír, tužka, buzola (GPS)

Uspo ádáme výlet, p i n mž budeme sledovat, zda v našem okolí platí obecné pravdy o sv tových stranách (viz dále). 

Provedení:

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

Zlepšení orientace v prostoru i na map , procvi ování post ehu a logického uvažování.

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:

as p ípravy

5 minut

as realizace

30–120 minut

Prostor

venku

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

libovolný

V ková kategorie

12–14 let
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V pracovním listu je prázdné místo, do n hož si d ti mohou napsat své vlastní poznámky 
z n které aktivity. Nap íklad odkud kam došly za p l hodiny ch ze na danou sv tovou stranu nebo poznámky ke h e 
Pozorovatel 2 apod.

Moje poznámky:

U práce s mapou mohou mít potíže d ti s poruchou tení a psaní, 
protože asto je oslabená i prostorová p edstavivost, mohou být nejisté 

v pravo-levé orientaci. Necháme je ukazovat i popisovat, abychom v as zachytili potíže a chybu. Tím se chyba nebude 
dál promítat do pln ní úkolu. Vhodná je práce ve dvojici.

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

Je dobré na p edchozí sch zce vytvo it s d tmi seznam takových pravidel. Každé dít  následn  dostane tabulku, v níž 
si jednotlivé „pravdy“ bude zaškrtávat. Skute ný sm r vždy ur íme pomocí buzoly nebo GPS.

Zálesácká pravidla:
• Letokruhy na pa ezech jsou na severní stran  hustší (neplatí, pokud je pa ez na kraji lesa).
• K ra v tšiny strom  je tmavší na severozápadní stran , ta také bývá asto porostlá lišejníkem.
• Mravenci stav jí svá mraveništ  vždy sm rem na jih od stromu nebo pa ezu, který si vybrali jako jeho oporu.
• Severní strana mraveništ  bývá strm jší než jižní (neplatí, pokud je mraveništ  na kraji lesa).
• Sníh taje více a rychleji na jižních svazích.
• Kv t slune nice se otá í za sluncem, i když je schované za mraky, tedy sm rem na jih.
• Oltá e starých kostel  jsou umíst ny na východní stran , vchody na západní.
• V elíny jsou oto eny sm rem na jih.
• Otvory pta ích budek jsou nasm rovány k východu.
• B e any mají na severu vzdušné ko ínky.

Najdi poklad

Pot eby: GPS pro každý oddíl

Na n které p edchozí sch zce s d tmi zopakujeme obsluhu a zásady práce s GPS navigací. Vedoucí p edem vytvo í 
systém nápov d, které povedou každý oddíl od jednoho místa na druhé. Hrá i by na každém stanovišti m li splnit 
úkol nebo vy ešit hádanku, teprve potom dostanou GPS sou adnice dalšího místa. Pro každý oddíl je vhodné vytvo it 
samostatnou trasu (stejné obtížnosti) se shodným cílem. Jako poklad lze využít jakékoli odm ny, menší ocen ní by 
však m li dostat všichni ú astníci.

Varianta: Stejnou aktivitu lze uspo ádat i jako závod na as – pro dvojice i trojice.

Dojdi co nejdál

Pot eby: buzola pro každý oddíl, mapa

Vytvo íme 2—4 družstva, z nichž si každý vylosuje sv tovou stranu. Úkolem tým  je dojít b hem p lhodinového 
(hodinového) asového limitu co nejdál na vylosovanou stranu. Ovšem pozor, každý oddíl by se tak ka nem l 
odchylovat ze svého sm ru, p jde tedy „cestou necestou“. V daném asovém limitu se však musí stihnout vrátit, za 
pozdní p íchod jsou trestné body.

ABC závod

Pot eby: mapa, papír a tužka pro každý oddíl, fotoaparát

Každý oddíl dostane mapu a jejich úkolem je b hem jedné hodiny projít co nejvíce ulic podle abecedy. Jako první musí 
nap íklad do Alšovy ulice, pak do Barrandovy, následn  do Cihlové atd. Na celou výpravu (tedy i návrat) je hodinový 
limit, p edtím ješt  5 minut na p ípravu. Každý oddíl dostane (podle velikosti obce) dva až t i žolíky, které m že 
použít místo n kterého písmene. Pro kontrolu m že každý oddíl vyfotit ceduli s názvem ulice. Je nutné zd raznit 
dobré naplánování trasy – zda se kv li jednomu písmenu trmácet p es p l cesty nebo použít žolíka, vyhodnotit, kde 
jsou za sebou jdoucí ulice apod. Za pozdní p íchod je možná bu  diskvali  kace, nebo trestné body.

Na tuto innost lze navázat v sout ži Pionýrská stezka.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání, P ekonání, Pomoc a Pam .


