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SLACKLINE

SLACKLINE je nový rychle se rozši ující sport. Jde o moderní provazochodectví na popruhu, kterému 
se íká LAJNA. Tento sport má v oblib  stále více lidí, kte í propadli kouzlu balancování na lajn , a  už krátké a natažené 
jen pár centimetr  nad zemí nebo dlouhé i natažené nad vodou, p íp. už v adrenalinových výškách.    Procvi ením 
rovnováhy získává lov k elegantn jší pohyby na lan , ale i mimo n j. SLACKLINE se m že stát inspirací pro každého, 
od úplného za áte níka až po skalního lajnera, kterému se SLACKLINE stal životním stylem.

Motivace:

Slackline set, 2 m dlouhá pevná ty . Pro hodnocení ú astník  lze použít p ílohu S7A.Pot eby:

Zrakov  postižení – nevhodné. 

Sluchov  postižení – dát pozor na to, aby ú astník byl poblíž p i 
vysv tlování a m l možnost odezírat ze rt  vedoucího, vysv tlování krok za krokem. P edložit zjednodušený návod 
v textové podob , mluvit nahlas, srozumiteln , pomalu, výrazn jší gestikulace. 

Pohybov  postižení – nevhodné, tyto ú astníky lze zapojit jako „ asomíru“.  

Mentáln  postižení – srozumitelné vysv tlení aktivity v jednoduchých krátkých v tách, vhodná názorná ukázka. 

e ov  postižení – bez omezení. Jen dát dostate ný prostor na komunikaci s vedoucím p i vysv tlování hry. 

Obtížn  vychovatelní – stanovit striktní hranice a pravidla. 

Jedinci se speci  ckými poruchami u ení a chování – bez omezení.

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

Každý jedinec se snaží na natáhnutém slacklinu – ploché pevné pásce mezi stromy (v t locvi n  
sloupy na sí ) projít z jedné strany na druhou a zp t co nejrychleji za pomocí op ry – ty e. Kdo z pásky spadne musí 
na za átek a snaží se projít pásku znova. Pro ztížení lze na pásce ud lat uprost ed d ep. Dbejte na istotu prost edí 
pod páskou kv li možnému pádu a zran ní. Terén by m l být rovný, bez kamínk , v tví a výmol . V p ípad , že 
jednotlivci procházejí po pásce v botách, dbejte istoty bot. Tato aktivita vyžaduje astý trénink. Jedinci jsou s každým 
pokusem odvážn jší, získávají na slacklinu stále v tší jistotu. Po ur ité dob  již dokáží nastoupit na slackline bez opory 
a projít pásku bez ty e. 

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

Provedení:

as p ípravy

20 minut

as realizace

bez limitu

Prostor

venku i t locvi na

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

jednotlivci

V ková kategorie

15+

Rozvoj t chto kompetencí: ob anská, sociální a personální, pracovní.

Konkrétní cíl: Posílení stability a rovnováhy, procvi ení fyzické kondice a odvahy, p ekonání 
sám sebe.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

Planeta P íroda – viz p íb h v úvodu metodikyLegenda:

Slackline m že být max. ve výšce jeden metr na zemí, prohlédnout dostate n  terén okolo. Upozorn te 
na nebezpe í „napíchnutí na ty “, p ípadn  zajist te v blízkosti „záchranu“ z dalších ú astník  p i pádu pro jeho 
zmírn ní.

Pozor na:

Moje poznámky:
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Moje poznámky:


