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GEOCACHING II.

Systém hledání „kešek“ s GPS funguje i p es internet, kde si každý eviduje již jím objevené kešky 
a najde zde i informace o dalších, ješt  nenalezených keškách. Do této innosti se mohou zapojit jak týmy, tak 
i jednotlivci, a to i v rámci celosv tové hry Geocaching. Jde o hledání „poklad “ neboli „kešek“ (anglicky „Cache“). 
Lidé, kte í se této zábav  v nují, schovávají krabi ky („kešky“) r zn  po celém sv t .

Motivace:

GPS navigace, internet, dáre ky – odm ny do krabi ek, tužka a papír.Pot eby:

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

Tato aktivita spo ívá v zapojení do celosv tové hry Geocaching. K tomu pot ebujete jen GPS 
a internet. Každý hrá  je zaregistrován (bezplatn ) na webových stránkách www.geocaching.com. Existuje i eská 
verze www.geocaching.cz, ale tento web je pouze pro zájemce o zboží, jsou zde však uvedena i pravidla. Po registraci 
máte možnost vid t na map  všechny vytvo ené „kešky“. Pokud je rozkliknete, zobrazí se vám jejich základní popis, 
pozice, velikost krabi ky i nápov dy, kdyby se vám neda ilo je najít. Pokud si tyto údaje zaznamenáte a vydáte se 
hledat, zažijete spoustu zábavy. Nejde totiž jen poklad nalézt, ale také jej nikomu nevyzradit. Lidé, kte í se o tyto 
poklady nezajímají, by je mohli p emístit, ukrást i zni it. A to by byla škoda. T mto lidem nezasv ceným do sv ta 
geocachingu se íká „Mudlové“.

Po nalezení kešky ji otev ete. Uvnit  se vždy nachází blok a tužka (ob as tam tužka není, vezm te si rad ji svou); 
do bloku zapíšete sv j „nick“, který jste uvedli p i registraci, datum, hodinu, n jaký text pro tv rce kešky a co jste 
do kešky vložili i z ní odnesli. Existují totiž kešky, ve kterých m žete vym ovat drobnosti (ne odpadky), velmi 
oblíbená jsou p ekvapení z okoládových vají ek. Více o Geocachingu se dozvíte na www.geocaching.com (v angli tin  
bohužel) a na www.wikipedia.cz. Existuje i placené lenství (cena je cca 300,- K ) na 10 m síc . Toto lenství je ale 
ur eno pro majitele dražších GPS, platba jim umož uje nahrát do GPS celý popis kešky i s nápov dou. Není to pro 
hru d ležité. Existuje n kolik druh  kešek, o všech se do tete na www.wikipedia.cz po zadání hesla geocaching. Tato 
aktivita navazuje na ML T5.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Pam  a P átelství.

Provedení:

as p ípravy

2 hodiny

as realizace

dle vybrané trasy

Prostor

venku

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

týmy i jednotlivci

V ková kategorie

15+

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

Využití GPS navigace, práce s technikou, nové možnosti cestování.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

Zrakov  postižení – záleží na typu postižení. Leh í stupe  – zabezpe it 
bezpe nost p i hledání, nejlépe doprovod. T žší stupe  postižení 

– nevhodné.

Sluchov  postižení – umožnit ú astníku odezírat ze rt  vedoucího p i vysv tlování aktivity. 

Pohybov  postižení a mentáln  postižení – záleží na terénu, zajistit doprovod p i hledání; v t žko dostupném terénu 
nevhodné.

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

Obtížn  vychovatelní – d raz a dodržení pravidel. 

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

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

Vlastní bezpe nost p i hledání kešek, zejména v t žko p ístupných místech.Pozor na:

Moje poznámky:



Pionýr

Projekt Klí ení – Metodický list T12

V ková kategorie: 15+ s. 2/2

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM 
A STÁTNÍM ROZPO TEM ESKÉ REPUBLIKY

Moje poznámky:


