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

TÁBORNICKÝ DESETIBOJ

Dnes ve er zaplane slavnostní ohe  a ten nesmí zapalovat jen tak n kdo. Dneska ho ale bude zapalovat 
n kdo z vás, n která ty lenná skupina. Bude to ta, která nejlépe obstojí v daných úkolech. Prokáže svými znalostmi, 
dovednostmi a post ehem, že je hodna takové cti, jako je zapálení slavnostní vatry. Nuže, snažte se a ukažte, co ve 
vás dosud d ímalo...

Motivace:

ervená syntetická barva, základní obvazový materiál pro první pomoc, pro každé družstvo: knížka 
s úkoly, pila, sekery, zápalky, provázek na uzlování, syrový brambor, papír a tužka.

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

ty lenná družstva sout ží v pln ní deseti úkol  z nejr zn jších oblastí tábornické praxe. Tento 
desetiboj je vhodné za adit až po procvi ení n kterých díl ích disciplín. 

Seznam úkol  dostanou týmy v podob  jakési „knížky“ formátu A6. 
Každý úkol je tu popsán na jednom listu a je u n j:

p esné zn ní (co je t eba ud lat),
místo vyhrazené k pln ní úkolu,
jméno vedoucího (instruktora), který provedení zkontroluje a svým podpisem potvrdí.

Každý úkol m že plnit jakýkoli po et len  družstva – n kdy se do n j pustí všichni, jindy je pov en jediný zástupce. 
Záleží tedy i na strategii, jak si které družstvo rozvrhne síly. Zvít zí ta skupina, která odevzdá knížku s potvrzením 
spln ní všech úkol  jako první.

Úkoly volíme podle možnosti tábora a zkušenosti hrá . Následující seznam je pouze pro inspiraci, vždy vycházejte 
ze znalosti prost edí a vašich hrá . 
1. Pojmenujte na procházce s vedoucím (instruktorem) 30 r zných druh  rostlin. Mohou to být byliny i d eviny.
2. Z kulatiny o minimálním pr m ru 15 cm na ežte a naštípejte 150 lou ek tak, aby jejich délka byla nejmén  

20 cm a síla maximáln  5 cm.
3. Nakreslete plánek okolí tábora v daných hranicích (cca 500x500 metr ). Na papíru formátu A4 vyzna te všechny 

stavby, cesty, potoky, okraje lesa, lesní oplocenky, eku, ...
4. Projd te vyzna ený úsek cesty a najd te a zapište všechny p edm ty, které do p írody nepat í a jsou maximáln  

dva metry od cesty.

Poznámka: Úsek v délce asi 500 metr  ozna íme fáborky a p edm ty rozmístíme tak, aby byly z cesty viditelné. M že 
jich být kolem t iceti – nap . noviny, šátek, n ž, h eben, sklenice apod. Úkol je spln n, když tým objeví 90 % p edm t .
5. Pro ve erní ohe  p ipravte deset kus  suché kulatiny o délce 50–60 cm, silné v pr m ru aspo  10 cm. Dbejte na 

bezpe nost práce!
6. Na vlastnoru n  postaveném ohništi uva te jeden brambor ve slupce, který dostanete u p íslušného vedoucího 

(instruktora). Brambor musí být dova ený! Nesmíte použít jiné pom cky než ty, co jste dostali na za átku hry.
7. V míst  (p esn  popsaném) za ínají krvavé stopy ran ného vlka. Vystopujte ho až k doup ti, kde najdete obálku 

s karti kami. Jednu vezm te do tábora jako d kaz o spln ní úkolu. Stopy sledujte tak, abyste je nepošlapali 
a nezni ili. Chovejte se jako skute ní stopa i. Pohybujte se tiše! Poznámka: Tra  v délce 1,5—2 km vyzna te 
st íkanci husté ervené barvy. St ídejte itelné a p ehledné úseky s místy, kde jsou stopy jen málo z etelné a je 
t eba je skute n  velmi pozorn  hledat.

8. Prokažte, že umíte uvázat aspo  p t r zných druh  uzl . Po et uzl  p izp sobíme zdatnosti d tí v oddíle.
9. Poskytn te zran nému kamarádovi první pomoc s improvizovanými pom ckami. Má zlomenou ruku v p edloktí 

a na ele siln  krvácející ránu. Obvazový materiál je k dispozici u vedoucího.
10. Vyrobte pochode  pro zapálení ohn  ze siln jší v tve. Na konci v tev rozštípn te, do št pu vkládejte drobné 

suché v tvi ky a zalévejte smolou. 

Provedení:

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

Vyzkoušení a procvi ení tábornických dovedností, p írodních znalostí a práce s ná adím; 
procvi ení spolupráce, d lby práce a ízení kolektivu.

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:

as p ípravy

1 hodina

as realizace

4,5 hodiny

Prostor

tábo išt , les

Ro ní období

jaro–podzim

Po et ú astník

16–36

V ková kategorie

12–14 let
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Moje poznámky:

Je t eba pe liv  zvolit místo, kde budou družstva rozd lávat ohe  a va it na n m. Také je t eba zd raznit 
bezpe nost práce s ná adím a nástroji.

Pozor na:

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 

individuální 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:

Místa stanoviš  volte tak, aby jeden vedoucí (instruktor) mohl dohlížet na více úkol .

Varianta: Na pln ní úkol  je stanoven asový limit 3 hodiny. Vít zí družstvo, které v této dob  splní nejvíce úkol . 
Bude-li mít víc tým  stejný po et dokon ených disciplín, zvít zí ten, který byl hotov d ív. Proto je vhodné, aby vedoucí 
(instrukto i) zapisovali do knížky i as spln ní úkolu.

Na tuto innost lze navázat v sout ži Pionýrská stezka.

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


