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OHE  NA VOD

Je mnoho zp sob , jak p enést ohe  na v tší vzdálenost. M žeme dát žhavé uhlíky do plechovky 
nebo vydlabaného špalku, použít fakuli i velkou smolnou v tev. Ale co ud láte, když musíte dostat ohe  p es vodní 
hladinu a nesmíte p itom vstoupit do vody?

Motivace:

Materiál na stavbu voru (d ev né kulatiny, prkna, silné v tve, h ebíky, provázek, p ípadn  PET lahve), 
materiál na p ípravu ohništ  (klestí, suché klacky, b ezová k ra, smola), smolná v tev na výrobu ježka nebo materiál 
na fakuli, sekery, pily, nože, provaz, zápalky, dlouhé bidlo na manipulaci s vorem ve vod .

K tomuto metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Pot eby:

Na tábo e nebo víkendovce zadáme d tem úkol:

Každá skupina (družina) musí rozd lat ohe  na vodní hladin  nejmén  1 m od b ehu, nikdo z d tí p itom nesmí být 
ve vod . T žší varianta: ohe  pak musí být dopraven na druhou stranu rybníka nebo eky (op t s podmínkou, že nikdo 
z d tí není ve vod ).

K realizaci mohou použít jen materiál dle seznamu (p edem p ipravit).

D ti pracují samostatn  ve skupinách pod dohledem vedoucího i instruktora, který kontroluje použitý materiál 
a dohlíží na bezpe nost p i práci s nástroji.

Nejprve je nutné sestrojit malý vor, na kterém se pak p ipraví ohništ . K zapálení budou d ti pot ebovat ježka ze 
smolné v tve nebo fakuli na dlouhém klacku. Je na vás, z jakého materiálu stavbu voru povolíte. Základem bude 
jist  d evo – kulatiny, prkna, v tve. Na spodní ást voru lze použít prázdné PET lahve. Spojovací materiál m že 
být provázek, h ebíky, vrbové proutí. Veškerý povolený materiál a ná adí p edem napište na seznam, nic jiného 
d ti používat nesmí, tak zajistíte rovné podmínky pro všechny skupiny. Ohništ  na voru musí být jen z p írodního 
materiálu, nesmí se používat papír, podpalova  PE-PO, lampový olej ani nic podobného. Na p ípravu voru, ohništ  
a fakule dejte d tem dostatek asu. Musí mít možnost si funk nost voru vyzkoušet p ed samotným hodnocením 
úkolu. Pokud budete realizovat variantu s p evozem ohn  na druhý b eh, d ti musí mít možnost si p ipravit materiál 
k p evážení (nap . p ipravit provázek, promyslet a vyzkoušet zp sob p evážení apod.). Pozor p i pohybu d tí kolem 
vody, nutný dohled vedoucího!

Rozd lávání oh  pak prob hne jako sout ž skupin. Všichni si na b ehu p ipraví vor, provázky, bidla, fakuli atd. 
K dispozici by m li mít malý ohýnek na zapálení fakule. Na povel všichni spustí vory na vodu, str í je do vzdálenosti 
1 m od b ehu a pak za nou zapalovat ohe . Když ohe  vzplane, m žou za ít s transportem na druhý b eh. Vít zí 
samoz ejm  nejrychlejší skupina. Pokud ohe  b hem p evozu zhasne, musí se vor vrátit na startovní místo, skupina 
ohe  znovu zapálí a m žou pokra ovat.

Po skon ení sout že m žeme ohn  na hladin  nechat doho et (samoz ejm  pod dohledem – m že to být sou ást 
n jakého rituálu). Hezké je, když p evážení oh  probíhá za soumraku.

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

Provedení:

as p ípravy

1 den

as realizace

odpoledne

Prostor

tábor, eka

Ro ní období

léto

Po et ú astník

libovolný

V ková kategorie

7. t ída/13 let

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

D ti sestrojí malý vor, na kterém rozd lají ohe . Ten budou transportovat na druhý b eh rybníka nebo eky. Procvi í 
si p i tom práci s nástroji, vymyslí techniku p evozu, procvi í si p ípravu ohništ  a podpalování pomocí fakule nebo 
ježka ze smolné v tve.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

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:
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P i práci s ná adím a pohybu kolem vody je nutný stálý dohled vedoucího, zejména u d tí hyperaktivních 
a zbrklých. Dbejte na zapojení všech len  skupiny, každý ud lá aspo  malý kousek práce. Pozor na manipulaci 
s ohn m v p írod . Na ešení úkolu by m ly d ti p ijít samy, vedoucí jen dohlíží na bezpe nost, p ípadn  vysv tluje, 
jak pracovat s nástroji. D ležité je naplánovat dostatek asu na realizaci, aby skupina m la možnost p ípadné špatné 
ešení opravit.

Pozor na:

Moje poznámky:


