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VÝROBA KULÁ

Mohli bychom si zahrát báje nou hru, ale pot ebujeme k tomu speciální pom cku – kulá e z kulatiny. 
Jejich výroba není jednoduchá, chce to trochu zru nosti, ale vy to ur it  zvládnete.

Motivace:

D ev nou kulatinu o pr m ru 20–25 cm (nejlépe n jaký padlý kmen), rámovou pilu (dob e naost enou), 
stojan na ezání d eva, pracovní rukavice.

Pot eby:

Pro realizaci hry pot ebujeme o n co víc kulá , než je hrá , což znamená, že každá dvojice bude 
ezat 3 kulá e, nebo n které na ukázku p ipraví vedoucí. 

Pokud d ti s pilou ješt  nepracovaly, musejí si ezání d eva nejprve natrénovat. Nechte je na ezat polínka z ten í 
kulatiny, aby si osvojily práci s pilou ve dvojici. Vedoucí na d ti musí dohlížet, radit jim, ukazovat správný postup. 
K ezání kulá  p istupte až ve chvíli, když budou d ti práci s pilou ovládat.

Výroba kulá :

Na kmeni ozna it místo ezu 5–7 cm od okraje. Kmen dob e upevnit na stojan. Pilou ezat postupn  dokola podle 
ozna ení, rovnom rn  postupovat sm rem ke st edu. Je d ležité držet pilu kolmo, aby ez nebyl šikmý. Aby se ez 
nesvíral, je dobré do n j vložit klínek. ezání kmene s tak velkým pr m rem není úpln  jednoduché, vedoucí musí 
d tem pomáhat, radit jim, jak postupovat, aby kulá e byly rovné.

Vyrobené kulá e uskladn te na p ipravené místo, využijete je p i hraní r zných her (jako podložky, mety, k ozna ení 
území apod.) nebo jako improvizovaná sedátka.

Strkaná

Na hracím poli jsou rozmíst né kulá e, kterých je o n co víc než hrá . Hrá i se rozd lí na dv  družstva (nejlepší je 
ozna it je barevnými šátky, páskami z krepového papíru apod.) a rozmístí se na kulá e. Na povel se za nou strkat tak, 
aby vychýlili soupe e z rovnováhy. Hrá i se samoz ejm  mohou po kulá ích libovoln  pohybovat. Kdo se dotkne nohou 
i jinou ástí t la zem , vypadává ze hry. Vít zí družstvo, které má v poli posledního (nebo více) hrá .

Pozor na bezpe nost! Netolerovat surovosti! Hrá i se nesm jí držet, mohou do sebe jen strkat. Podmínkou je 
samoz ejm  pevná obuv.

P es bažinu

Úkolem družstva je p ekonat bažinu (úsek dlouhý asi 50–100 m) pomocí kulá  bez doteku zem . Hrá i stojí 
za startovní árou, postupn  jeden po druhém vstupují do bažiny tak, že stojí na kulá ích. Každý hrá  má na za átku 
k dispozici jeden kulá . Jakmile se však n kterého kulá e nikdo z hrá  nedotýká nohou ani rukou, strážce bažiny jim 
takový kulá  hned sebere. Hrá i tedy musí dávat velký pozor, když posílají kulá e zezadu dop edu, aby se ho vždy 
do poslední chvíle dotýkali n jakou ástí t la. Stejn  tak vp edu, nelze hodit kulá  p ed sebe a pak teprve na n j 
stoupnout, v takovém p ípad  o kulá  družstvo hned p ijde. Je lepší, když jsou strážci dva (lépe si všimnou). 

Kulá e m žete využít p i h e Vrávory – viz ML T17.

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

Provedení:

Tato 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:

Moje poznámky:

as p ípravy

60 minut

as realizace

45–60 minut

Prostor

tábo išt , terén

Ro ní období

jaro, léto

Po et ú astník

15–20

V ková kategorie

7. t ída/13 let

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

Na ezat z kulatiny o pr m ru minimáln  25 cm tzv. kulá e = placky vysoké 5–7 cm. Procvi it 
práci s pilou, spolupracovat ve dvojici.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Dbát na dodržování pravidel bezpe nosti p i práci s pilou, používat ochranné rukavice, dob e upev-
nit d evo p i ezání.

Pozor na:

Moje poznámky:


