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ORIENTACE V MÍST  BYDLIŠT  A OKOLÍ

Každý z nás denn  prochází stejnými ulicemi a místy – cestou do školy, na kroužky, na návšt vu 
ke kamarád m, na nákup. V tšinou chodíme po pam ti, ani nevnímáme místa, kterými procházíme. P itom sta í 
zvednout hlavu a rozhlédnout se. Jak se jmenuje ulice, kterou denn  procházím? Co je to za nápis na tom starém 
dom ? A tady dokonce visí n jaká pam tní deska. Jak to, že jsem si toho nikdy p edtím nevšiml?

Motivace:

Plánek obce, psací pot eby, papíry, turistická mapa okolí obce, materiál na dome ky, vodové barvy, 
št tce, lepidlo, n žky, pravítka, navigace GPS.

K tomuto metodickému listu je k dispozici pracovní list T11A.

Pot eby:

Než se pustíme do p ipravených aktivit, zopakujeme s d tmi základy práce s mapou, turistické zna ky, 
m žeme p idat povídání o našem m st , co je v n m nebo v okolí zajímavého. Úkoly ur it  zpest íme dopln ním 
o práci s GPS.

Návšt va ze zahrani í

P ijeli k nám kamarádi ze zahrani í. Rádi by si prohlédli naše m sto, ale mají jen ásti mapy – plánku m sta – bez názv  
ulic, jen s ozna enými body. Pom žeme jim?

Každé družstvo dostane ást plánu m sta s ozna enými body (jen k ížek) – radnice, autobusové a vlakové nádraží, 
hotel, knihovna, informa ní centrum, muzeum, n jaká pam tihodnost, nemocnice, poliklinika, zubní léka , praktický 
léka  apod. Na každé ásti mapy je slovn  nebo zna kou vyzna en jeden orienta ní bod. Úkolem d tí v družstvech 
(s dohledem instruktora nebo vedoucího) je najít ozna ená místa, zjistit, co to je, a doplnit plánek m sta – názvy 
ulic, d ležité orienta ní body tak, aby cizinec dokázal podle mapy k danému místu dojít. Pokud máme k dispozici 
navigace GPS, mohou d ti doplnit sou adnice ozna ených bod . S pomocí slovníku názvy ozna ených bod  p eložíme 
do ur eného jazyka. Jednotlivé díly mapy pak slepíme, ímž získáme kompletní plán m sta (nebo jeho ásti).

Úkolovka

Rozd líme d ti do družstev, ke každému p id líme instruktora nebo vedoucího jako dohled. D ti dostanou na papíru 
seznam otázek, na které musí b hem asového limitu najít odpov di.

P íklady otázek:
• V jaké ulici je muzeum?
• Jaký letopo et je na štítu domu na nám stí, kde je eznictví?
• Jaká pam tní deska je na dom  p. xx na nám stí (v ulici) xx?
• Jaké íslo popisné má mate ská školka? (Speci  kovat, pokud jich je víc.)
• Jaká je provozní doba obchodu s obuví v ulici xx?
• Jaké jsou ú ední hodiny pošty?
• Jaké druhy zmrzliny dnes mají v cukrárn  xy v ulici xy?

Jedná se o sout ž, v zájmu družstev je co nejmén  se potkávat. Vyhodnotíme, nejlepší družstvo odm níme. Následuje 
re  exe – co bylo nejt žší? Co jste do té doby v bec netušili? Objevili jste n co nového?

Varianta: Pokud je oddíl z malé obce, kde názvy ulic nemají a všechna místa jsou známá, využijeme op t GPS – úkolem 
d tí je zjistit sou adnice všech míst – autobusová zastávka, vlakové nádraží, cukrárna, škola, knihovna atd.

Vycházka na kopec

Programem sch zky bude vycházka na blízký kopec, ze kterého je hezký výhled do okolí. Úkolem d tí je co nejrychleji 
zorientovat se v map  a ur it název 10 vesnic nebo m st, které jsou z kopce vid t.

Provedení:

as p ípravy

120 minut

as realizace

2x60 minut

Prostor

klubovna, terén

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

15–20

V ková kategorie

od 6. t ídy/12 let

Rozvoj t chto kompetencí: komunikativní, k ešení problém , k u ení, sociální a personální, 
ob anská.

Procvi it práci s mapou a GPS. Orientovat se v míst  svého bydlišt , znát d ležitá a zajímavá 
místa svého bydlišt  i v okolí.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Pozor na bezpe nost p i hrách ve m st ! U mladších d tí je vždy lepší zajistit p ítomnost instruktora 
nebo vedoucího ve skupin !

Pozor na:

Moje poznámky:

P i pln ní úkol  ve m st  je nutné dbát zvýšené pozornosti u d tí 
hyperaktivních, impulzivních. Mohou mít tendenci vrhnout se na druhou 

stranu ulice bez rozhlédnutí, poženou se rychle k cíli. Kombinovat d ti do skupin tak, aby se v jedné nesešli všichni, 
kdo špatn  tou apod. Neponechávat pln ní úkolu jen na t ch šikovn jších jen proto, aby byl úkol spln n rychle. 
Pro d ti s mentálním postižením je vhodné u hry Kresli i map nechat k dispozici mapové zna ky s popisem, aby se 
v p ípadn  neznalosti m ly kam podívat, p ípadn  volíme práci ve skupin .

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

Kimovka s mapou

Rozd líme d ti do družstev. Každé družstvo dostane turistickou mapu. Vedoucí vyzna í na map  ur ité terénní pásmo. 
Úkolem d tí je 2 minuty dané pásmo pozorovat, pak zapsat co nejvíc zajímavostí nebo bod , které si zapamatovaly.

Pr zkum

D ti se rozd lí do družstev. Každé družstvo dostane seznam 10–15 význa ných bod  z okolí. Úkolem družstev je tyto 
body najít na map , pak je navštívit a p inést jejich co nejp esn jší popis. Družstvo m že jít spole n , nebo se rozd lí 
na menší skupinky – záleží na v ku a vysp losti hrá . Je stanoven asový limit podle množství a vzdálenosti ur ených 
míst. Op t lze využít GPS – d ti musí zjistit sou adnice ur ených míst.

Mapové zna ky

Hrá i si mají zapamatovat mapové zna ky s popisem, visící na zhruba 20 kmenech strom , dob e viditeln  blízko 
sebe, aby je hrá i nemuseli hledat a sta ili je obejít b hem 3 minut. Následn  je pak nakreslí na papír i s popisem. 
Hodnocení: 3 body za obrázek s popisem, 2 body za obrázek bez popisu, 1 bod za pouhý popis bez obrázku. Obrázek 
se špatným popisem bez bodu.

Kresli i map

Hrá i kreslí mapu podle popisu, který te vedoucí. První tení je vcelku, aby m l každý p edstavu o krajin . P i druhém 
tení si mohou hrá i obsah mapy slab  tužkou na rtnout. Pak mapu dokon í barvami podle toho, co si zapamatovali. 

Kreslíme na papír s p ipravenou m ížkou. P íklad: na jihovýchodním kraji mapy te e eka sm rem na severozápad. 
Na b ehu stojí 4 samoty a kostel…

Dome ky

Hrá i musí do mapy prázdné krajiny navrhnout umíst ní dom . Každá skupina reprezentuje tým projektant , kte í 
mají za úkol za lenit do zadané krajiny ur itý po et bytových jednotek. Své návrhy realizují formou modelu. Mapa 
m že být hrubá – základní silnice, pole, louky, les, potok…

Je ale p esn  dáno, které ásti krajiny nesmí být nijak poškozeny.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: P íroda, Poznání.


