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STADION

Ochrana vodních zdroj  je pro planetu jedním z prvo adých úkol , nebo  bez vody by život nebyl 
možný. Prodiskutujte ve skupin , jak je zajiš ována ochrana vodních zdroj  u nás, v eské republice (legislativa – vodní 
zákon, možnosti ochrany, úprava vody, hospoda ení s ní).

Motivace:

Sníh.Pot eby:

Planeta Poznání – viz p íb h v úvodu metodikyLegenda:

Ke h e samotné je nezbytn  nutná siln  zasn žená strá  s jasným zlomem (nejlepší je cesta ve stráni) 
a vyzna eným územím (ší ka pásu na stráni, kde se bude hrát). Hrá i se rozd lí na dva týmy. Jeden tým p edstavuje 
ochranku stadionu a druhý rozvášn né fanoušky, na které nezbyl lístek a cht jí se dostat na stadion za každou cenu. 
Ochranka obsadí zlom zasn žené strán  a fanoušci se shromáždí pod strání. Úkolem fanoušk  je dostat se na stadion 
tedy za ochranku a to skoro jakýmkoli zp sobem. Úkolem ochranky je nepustit na stadion (za sebe) žádného fanouška 
– ochranka brání stadion tím, že fanoušky odstrkuje sm rem ze strán  zp t dol . Žádné ob hnutí mimo vymezený 
prostor se nepo ítá. Na obou stranách jsou zakázány jakékoli údery a páky. Je možné jen chytat a „strhávat“ druhou 
stranu ze strán  dol . Pokud je n který fanoušek za ochrankou, po ítá si úsp šný pr nik a m že se pokusit projít 
znovu – za íná znova pod strání. Po uplynutí ur eného asového limitu si týmy role vym ní.

Alternativa k ochran  vody:

Hra se hraje stejn , jen motiva n  jsou týmy ozna eny jako „ochránci vodního zdroje“ a jeho „likvidáto i“ s tím, že za 
hranicí – zlomem, kde se pohybují ochránci, je umíst na meta (nap . šátek) a pokud se jí likvidáto i zmocní, hra kon í 
a likvidáto i vyhráli. Hra je omezena asov , poté si týmy role vym ní. 

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

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: ob anská, k ešení problému, sociální a personální.

Zvažovat vztahy mezi osobními zájmy, zájmy širší skupiny a zájmy ve ejnými, rozhodovat se a jednat vyvážen , 
o chodu spole nosti a civilizace uvažovat z hlediska udržitelnosti života, rozhodovat se a jednat tak, aby nebyla 
ohrožena p íroda a životní prost edí, efektivn  využívat r zné strategie, navrhovat postupné kroky, zvažovat využití 
r zných postup  p i ešení problému, uplat ovat proaktivní p ístup, odhadovat d sledky vlastního jednání a chování 
v nejr zn jších situacích, své jednání a chování podle toho korigovat.

Prosadit bojového ducha, propagovat vlastní cíl uv domit si riziko nebezpe nosti chování, 
možnost ovlivn ní jednání ostatních v týmu, spolupráce a koordinace p i postupu.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

1/2 hodina

as realizace

1 hodina

Prostor

venku

Ro ní období

zima

Po et ú astník

10 a více

V ková kategorie

15+

Moje poznámky:
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Nedoporu uje se hrát aktivitu bez sn hu z d vodu v tší pravd podobnosti úrazu. 

První hry jsou nejzajímav jší, protože ú astníci ješt  neznají taktiku, nedomlouvají se. Po jedné sérii je dobré promíchat 
družstva.

Pozor na:

Moje poznámky:

Zrakov  postižení – hra pouze pro leh í stupe  postižení. D ležité 
je, aby si ú astníci dob e zmapovali terén p ed hrou, upozornit je na 

p ípadné nerovnosti. 

Sluchov  postižení – dát si pozor na to, aby ú astník byl poblíž a m l možnost p i vysv tlování odezírat ze rt  
vedoucího. Názorná ukázka.

Pohybov  postižení – záleží na stupni postižení, t žší postižení nevhodné. 

Mentáln  postižení – srozumitelné vysv tlení hry v jednoduchých krátkých v tách. Názorná ukázka.

e ov  postižení – bez omezení. Jen dát dostate ný prostor na dotazy a komunikaci. 

Obtížn  vychovatelní – pozor na agresivitu jedinc , striktní hranice a pravidla, d razný rozhod í.

Jedinci se speci  ckými poruchami u ení a chování – bez omezení, záleží na typu postižení.

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


