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DEBLOVÝ ORIEN ÁK

Jedná se o netradi ní závod dvojic. Spolupráce ve dvojici je pon kud jiná než ve více lenném týmu 
a záleží na složení dvojice. V tomto závod  se zejména projeví v d í schopnosti jedinc , jejich schopnost p ijímat 
kompromisní ešení i schopnost nechat vyniknout druhého. Podobn  je tomu u jiných „deblových sport “, nap . 
plážového volejbalu, ty h e v tenise. První náznaky t chto vlastností a schopností se projeví již p i výb ru partner  
do dané dvojice. Navo te diskusi na toto téma, zda hrá i preferují deblové sporty, jaké je k tomu vedou d vody, co 
jim tyto sporty p inášejí.

Motivace:

Fáborky, úkoly, realiza ní tým.Pot eby:

Planeta Poznání – viz p íb h v úvodu metodiky.Legenda:

Dva lidé spojeni vzájemn  v p edloktí a kolem kotník  pomocí šátku musí prob hnout ur enou trasu, 
na které p ípadn  mohou plnit n jaké úkoly (je to zábavn jší – nap . lze závod provést jako orienta ní, obrázkový 
nebo s ítací závod) nebo netradi ní disciplíny (podivná olympiáda ve dvojici – skoky, b hy, prolézání; táborové 
dovednosti). Trasa a délka závodu musí být p izp sobena zdatnosti ú astník  a obsahu úkol , které mají ú astníci 
po trase plnit. Pro ukázku jen pár možných aktivit na trase jako jsou: lanová p ekážka, st elba ze vzduchovky, vázání 
uzl  na p timetrovém lan , driblování „spole nou rukou“, skákání ve starých pneumatikách, apod. P i spojování 
jedinc  do dvojic postupujte spravedliv  a berte v úvahu jejich fyzickou, a ve spojitosti s úkoly na trase i v domostní, 
úrove . Zohledn te také pohlaví (dop edu se rozhodn te, zda mohou být smíšené dvojice). Pokud máte ve skupin  
ú astníky p ibližn  stejn  zdatné, nechte je, aby si sami vybrali partnera do závodu. Poté m žete s nimi diskutovat, 
pro  si vybrali tu i onu osobu. Mnozí se tak mohou o sob  dozv d t informace, které by se jinak nedozv d li, a  už 
p íjemné i nep íjemné. V tomto sm ru je pak nutné debatu usm r ovat. 

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

Provedení:

Zrakov  postižení – záleží na typu postižení. Ve dvojici s ú astníkem bez 
postižení. Úkoly psát velkým písmem. T žší stupe  postižení – nevhodné.

Sluchov  postižení – ú astník musí být poblíž vedoucího p i vysv tlování pravidel a musí mít možnost odezírat ze rt , 
vysv tlování krok za krokem. P ípadn  p iložit zjednodušený návod v textové i kreslené podob . P i kontaktu mluvit 
nahlas, srozumiteln , pomalu, výrazn jší gestikulace. 

Pohybov  postižení – nevhodné. 

Mentáln  postižení – záleží na typu postižení, u leh ích typ  postižení lze realizovat, ale je nutné srozumitelné 
vysv tlení hry v jednoduchých krátkých v tách, ukázka b hu ve dvojici, použít jednodušší úkoly, p íp. u  nich názorná 
ukázka. 

e ov  postižení – bez omezení, dát dostate ný prostor na komunikaci mezi d tmi. 

Obtížn  vychovatelní – stanovit striktní hranice a pravidla p i h e.

Jedinci se speci  ckými poruchami u ení a chování – bez omezení, asov  neomezovat, zam it se na spln né úkoly.

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

as p ípravy

1–2 hodiny

as realizace

1–1,5 hodiny

Prostor

venku

Ro ní období

jaro, léto

Po et ú astník

po dvojicích
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15+

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

Spolupráce a vzájemná pomoc ve dvojici, p ekonání vlastních hranic, posílení fyzické zdatnosti, 
posílení v d ích schopností jedinc  a jejich smyslu pro kompromisy.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

Dbejte bezpe nosti na trase a zkontrolujte zp sob spojení dvojic šátkem, aby je šátek netla il a aby 
se prokrvovaly kon etiny. V p ípadné diskusi o výb ru partner  do dvojice je pot eba korigovat emoce a negativní 
narážky – dnešní mládež je dost netaktní, nicmén  je sou asnou spole ností vedena k tomu, aby byli mladí up ímní 
a „na rovinu“ íkali všem, co si myslí.

Pozor na:
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Moje poznámky:


