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KOU OVÉ SIGNÁLY I.

V minulosti docházelo k dorozumívání mezi lidmi a skupinami lidí r znými zp soby. Jedním z nich byly 
i kou ové signály, které známe od indiánských kmen . Dorozumívání tímto zp sobem bylo pon kud obtížné a náro né 
na p ípravu, také bylo závislé na po así. Pokusme se o takové p edávání zprávy a zkusme zjistit, jak náro né je její 
provedení. 

Motivace:

Zápalky, pružná membrána (potraviná ská fólie), velký plastový tubus se dnem (starý odpadkový koš 
s víkem), papír, lepicí páska, odlamovací n ž — ezátko, popruh na zav šení, plastové kelímky; vše lze nahradit 
generátorem mlhy (požadavek na obsah bedny).

Pot eby:

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

Zrakov  postižení – záleží na typu postižení. P edložit gra  cký návod 
k provedení tubusu zpracovaný ve v tším m ítku.  

Sluchov  postižení – dát si pozor na to, aby dít  bylo poblíž a m lo možnost p i vysv tlování odezírat ze rt  vedoucího. 
Ov it si, že rozumí zadanému úkolu. 

Pohybov  postižení – záleží na typu postižení. U leh ích forem postižení m že jedinec spolupracovat s ostatními, 
bude dostávat díl í úkoly.  

Mentáln  postižení – srozumitelné vysv tlení v jednoduchých krátkých v tách, pracovat pomalu, krok za krokem. 

e ov  postižení – bez omezení. Jen dát dostate ný prostor na dotazy, vyslyšet je. 

Obtížn  vychovatelní – striktní hranice a pravidla p i práci, d sledná a neustálá kontrola innosti. 

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

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

Výroba kou ového d la
1. Vezm te odpadkový koš a do jeho dna vy ízn te kruhový otvor o pr m ru maximáln  20 cm tak, aby ve dn  

z stal kolem okraje tubusu lem. Tedy nesmíte od íznout celé dno. Otvor m že být i menší. Velikost otvoru ur uje 
výslednou velikost kroužk .

2. Tam, kam na koš pat í víko, upevn te napnutou potraviná skou fólii ve t ech vrstvách a p ilepte ji lepicí páskou. 
Potraviná ská fólie se asem natáhne, nem lo by to vadit; pokud již bude fólie moc uvoln ná, musíte ji vym nit.

3. K celému tubusu p ipevn te popruh, který bude sloužit k zav šení tubusu p es rameno tak, aby vy íznutý kruh 
sm oval dop edu.

4. Te  je už jen nutné celý tubus zaplnit kou em. Bohat  posta í kou  ze spálených novin. ím více kou e se vám 
poda í zachytit, tím hust jší kroužky se vám poda í. Také lze použít dým ze shrabaného listí i zelených v tví 
jehli nan . Ty ovšem nelamte ze živých strom , smíte je použít jen tehdy, leží-li na zemi. V bec nejlepší je použít 
tvo i  mlhy – generátor mlhy s náplní, které se dají koupit.

5. Po napln ní kou em pak už jen sta í rukou prudce ude it do potraviná ské fólie a z tubusu vyletí p esný kroužek.

Zdroj: http://www.youtube.com/watch?v=-VL0M0jmu7k

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání a Pam .

Provedení:

as p ípravy

2–3 hodiny

as realizace

20 minut

Prostor

venku

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

libovolný

V ková kategorie

15+

Rozvoj t chto kompetencí: k u ení, ke komunikaci, sociální a personální, pracovní.

Využití fyziky v praxi, d raz na p esnost provedení, ov ení fungování netradi ního zp sobu 
signalizace a komunikace, zábava.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

Moje poznámky:
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• Pokud tvo íte dým pomocí ohn , dbejte, aby se ú astníci nenadýchali a nepopálili. 
Rad ji jim tubusy pl te dýmem vy. 

• Hrany u vy ezaných otvor  obruste, aby nedošlo k p ípadnému poran ní. 
Nepoužívejte plechové nádoby, mohou vzniknout velmi ostré a nebezpe n  zubaté hrany. 

• I když budete využívat generátor mlhy (pracovat s ním dle návodu výrobce), samotné kou ové signály – kroužky 
pak zkoušejte rad ji venku. Pokud z stanete v uzav eném prostoru, zajist te d kladné v trání.

Pozor na:

Moje poznámky:


