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ITINERÁ  CESTY

Napadlo vás n kdy, jak je t žké p ipravit výlet? Naplánovat trasu tak, aby se dala ujít v daném ase 
a byla pro ú astníky zajímavá. Schváln  jestli se vám povede takovou trasu naplánovat a popsat tak, aby ji mohli vaši 
kamarádi projít bez mapy, jen s buzolou nebo GPS.

Motivace:

Mapa okolí pro každý oddíl, papír a psací pot eby, pro ov ení v terénu GPS pro každý oddíl a kopii 
mapy pro každý oddíl.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

Každý oddíl dostane mapu okolí a jeho úkolem je vymyslet a naplánovat t íhodinový odpolední 
výlet. Podle mapy vypracuje každý oddíl p esný itinerá  cesty – nap . od klubovny jd te 500 metr  severn , pak 
300 metr  severovýchodn  a následn  se stá ejte k východu, po 400 metrech zm te sm r a pokra ujte dále na 
východ. Vedoucí dohlíží na to, aby plánované trasy byly r zné. Za átek i konec trasy by m l být v klubovn  (tábo išti).

P i nejbližší p íležitosti dostane každý oddíl GPS a itinerá  jiného oddílu. Všechny oddíly se vydají na cestu a drží se 
instrukcí. Mapu má u sebe jen doprovázející vedoucí (instruktor), d ti postupují jen podle GPS a návodu. 

Po návratu se každý oddíl snaží do kopie mapy zakreslit trasu, kudy postupoval. Každý oddíl také zhodnotí, nakolik 
se p ipravený itinerá  lišil od skute nosti a s ím se cestou potýkali. Hodnotí se i to, nakolik byl který oddíl schopen 
odhadnout délku výletu vzhledem ke stanovenému asu.

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

Provedení:

Moje poznámky:

Vzhledem k tomu, že se jedná o skupinovou innost a vedoucí skupinu 
doprovází, nep edstavuje tato aktivita výrazn jší riziko pro d ti se 

speci  ckými vzd lávacími pot ebami. Pot ebné je hlídat, aby p íležitost k práci s GPS m li všichni lenové týmu, tedy 
i ti mén  pr bojní, opatrn jší na zkoušení n eho nového.

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

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

Procvi ení orientace v map , rozvoj schopnosti plánovat, procvi ení práce s GPS.

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:

as p ípravy

5 minut

as realizace

1 hodina

Prostor

klubovna, okolí

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

20

V ková kategorie

12–14 let



Pionýr

Projekt Klí ení – Metodický list P17

V ková kategorie: Starší školní v k s. 2/2

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

Moje poznámky:


