metodika

Hry na vodě a ve vodě
Objevitelské cesty
Autor programu

Píšťalka

Body ve stezce

Základní rozvoj vodáckých schopností a dovedností, spolupráce

Typ hry

Pohybová/soutěž

Psychická náročnost

Malá

Fyzická náročnost

Střední – velká

Náročnost na spolupráci

Střední

Struktura skupiny

Posádky lodi (ideálně pramice)

Výchovná kategorie

Žabičky/ vlčata, skauti/ skautky

Počet hráčů

8+

Délka programu

30-40 minut

Čas na přípravu

15-20 minut

Minimum organizátorů

Minimálně 3 (dva kormidelníci na loď) a jeden rozhodčí. Ke každému
týmu je potřeba osoba, která bezpečně zvládá kormidlovat.

Pomůcky

Pramice, pádla, vesty, barevné fáborky, nápisy s názvy kontinentů,
možné využít bójek

Prostředí

U vody, ideálně větší vodní plocha

Vzhled a úprava prostředí

Na 6 míst dát nápisy s jednotlivými kontinenty a k nim různě barevné fáborky (pro každý kontinent jiná barva)

Rizika

Nutné dbát na bezpečnost na vodě, možné riziko srážky

Přeneseme se do 15. století,
které bylo stoletím zámořských
plaveb. Jak na souši, tak moři
jednotlivé státy bojovaly o dominantní roli. Velkými soupeři byly
posádky zastupující dvě evropské
velmoci – Španělsko a Portugalsko. Vládci Španělska se rozhodli,
že druhému státu ukáží svou moc
tím, že objeví a zaberou všechny
pevniny na zeměkouli. Avšak Portugalsko se nenechalo zastrašit a
přijalo to jako výzvu. Posádky se
nyní přenesou do času bojů o vládu na moři.
foto Michal pavlů

KAPITÁNSKÁ POŠTA
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Děti proti sobě závodí na lodích
– ideálně pramicích – ve dvou týmech za Portugalsko a Španělsko
v objevitelských cestách. V případě malého počtu dětí lze využít
kánoe. Pokud je více dětí než dvě
posádky, tak budou děti rozděleny na dvě poloviny. Posádky lodi
se pak budou pro každý kontinent
měnit. Není možné, aby všechna
místa objela jen jedna posádka. Po
návratu do Evropy musí minimálně polovina posádky být vyměněna. Strategie, jak vícečlenný tým
zvládne cestu, je čistě na něm – u
do domlouvání nezasahuje kormidelník.
Každá posádka má pouze jednu loď! Loď musí navštívit každý
kontinent a přivést z něj důkaz.
Rozmístění kontinentů je čistě na
vedoucím hry – dle zhodnocení
schopností svých svěřenců. V případě velké plochy je možné jako
kontinenty využít bójky. Pak je
ale vhodnější jako důkazní materiál zvolit např. plastové kroužky
apod. Na každý kontinent se ale
musí dojet jiným způsobem. Pořadí kontinentů si určuje posádka
sama. Úkoly, které se musí splnit
při cestách na kontinenty, se týmy
dozvědí ještě před vyplutím, aby

se tomu mohla popřípadě přizpůsobit strategie týmu. Vždy před vyplutím na nový kontinent odevzdá
důkaz v podobě barevných fáborek a nahlásí, kam jede – podle
toho jim bude zopakován úkol. Ta,
která se vrátí jako první, vyhrává.
Oba týmy jsou evropské velmoci, a
tak start svých cest mají právě tam
– v Evropě.
Zámořské plavby ale nebyly nikdy jednoduché, proto i hráči budou mít cestu na každý kontinent
ztíženou.

Jak se lodě přibližují k Africe, tak
kapitán – kormidelník si nedal pozor a dalekohledem se podíval do
slunce. Na zbytek cesty oslepl.
Do Afriky tedy musí dojet se slepým kormidelníkem. U skautů/
skautek kormidelníkovi zavážeme
oči, aby byl opravdu 100% „vyřazen“. U žabiček/vlčat pro jistotu
jen zavře oči – aby v případě krize
mohl rychle zafungovat.
Severní Amerika se zdála objevitelům místem plných novinek a
neobjeveného. Proto se posádka
rozhodla vyzkoušet si neobjevenou druhou stranu lodi.
Do Severní Ameriky musí dojet

pádlováním vpřed s výměnou míst
na cestu zpět. Žabičky/vlčata si vymění pouze strany. Skauti/skautky si vymění i pozice na lodi. Výměna samozřejmě probíhá na vodě.

Jižní Amerika je nebezpečná. Je
plná zlata, a tak je její pobřeží plné
pirátů. Setkání s piráty stálo kapitána jeho ruce.
Do Jižní Ameriky musí dojet bez
zanoření kormidelníkova pádla. U
skautů/skautek kormidelník pádlo založí, u menších bude pádlo
pouze v pohovu.
Antarktida je samý sníh a sněhová vánice. Posádka přes sníh nevidí
skoro na příď lodi. Musí bezmezně
věřit kapitánovi a jeho povelům.
U skautů/skautek smí kormidelník jen pískat.
Když posádky slyšely, že vyráží
k protinožcům, lekly se, že plavbou
popředu vzbudí velký rozruch a do
Austrálie – k protinožcům – musí
dojet pozpátku.
U skautů/ skautek se kormidelník nesmí podívat dozadu.
Píšťalka

foto Michal pavlů
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Vodní překážková (opičí) dráha
Typ hry

Pohybová, soutěž
Počet hráčů: 1+

Počet hráčů + věk

Náročnost na děti (nehodící se
smaž)

Věk: R&R (modifikovaně i pro skauty a skautky nebo pro starší/
zdatnější skauty a skautky)
Psychická – malá
Fyzická – velká

Náročnost na přípravu

2 lidi cca 2-3 h (se sjezdem navíc +1-2 h)

Prostředí

Stojatá voda (rybník/jezero/vodní nádrž atp.)

Počet instruktorů

Min. 2

Délka hry (hod)

Intervalový závod (cca 3-5min rozestupy) * počet dětí + cca 30 min
(úvod a závěr) = cca 1,5 h

Vybavení/materiál

Kánoe, pádlo, lana, provázky, „závaží“ na ukotvení, kulány, bójky,
síť (+ vybavení na lanovku = lano, žebřík, kladky, karabiny, pomocná
lana a provázky, kladky)

Cíle hry/body stezky

Soutěž / porovnání sil / překonání osobní výzvy/ zlepšení fyzičky a
koordinace

A) Úvod:
Jedná se o opičí dráhu na vodě ve
formě intervalového závodu jednotlivců. Účastníci jsou předem
seznámeni s trasou dráhy a popisem jednotlivých disciplín. Startují
v daných intervalech a měří se jim
čas. Nejrychlejší vyhrává.

dobu pár sekund udržet jen na
rukách či nikoli. V případě pochybností ať takový účastník nestartuje z lanovky, ale klasicky ze břehu.
b) Lanovku je třeba udělat na takovém místě, kde pod ní nebudou
padlé kmeny, kameny atp., na které by účastník spadl v případě, že

by se neudržel.
c) Je třeba účastníkům vysvětlit
techniku startu. Účastník nesmí
do lanovky skočit (lano se ihned
prověsí, tělo propadne a fyzicky slabší jedinci tento ráz nejsou
schopni udržet na rukách a pouští se). Účastník uchopí držadlo a

B) Popis disciplín:
1) Sjezd do vody
Jedná se o efektivní záležitost a
originální start závodu – účastník
po lanovce sjede přímo do vody,
kde se pustí a odkud ihned začne
dál plavat k další překážce.
Příprava sjezdové lanovky vyžaduje speciální vybavení (minimálně statické lano, kladku a několik
karabin) a vyžaduje specifické prostředí pro sjezd – možnost uchycení lana na obou jeho koncích,
dostatečná hloubka ve vodě, pod
lanovkou absence kamenů/kmenů, tj. nelze realizovat všude.
Specifika lanovky:
a) Účastník není v sedáku – drží
se rukama! Z tohoto důvodu je
třeba, aby vedoucí i účastník zvážili, zda se je účastník schopen po

KAPITÁNSKÁ POŠTA
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začne sestupovat po přistaveném
žebříku, čímž se mu propnou paže
a propne lano dolů, kam to jde.
Až nebude už moci sestoupit níž,
stačí pouze pokrčit nohy, čímž se
zahájí plynulý sjezd po kladce. I
průměrný účastník se dokáže udržet ve visu pár sekund, což je doba
jízdy...).
d) Lanovka může mít ostřejší
sklon.
e) Ke kladce je nutné mít navázaný provázek – potom si přitáhneme kladku zpět nahoru. Pozor – provázek měl nepříjemnou
tendenci se u startu šmodrchat a
zadrhávat o vše možné – pokud
se sekne, tak to škubnutím zastaví účastníka uprostřed sjezdu do
vody! Je třeba to hlídat.
I zkušenému vazači lanovek zabere příprava této aktivity minimálně hodinu, nezkušení vazači
mohou stavbou a odlaďováním lanovky strávit i několik hodin. Každopádně stavba samotné lanovky
je svojí náročností srovnatelná se
stavbou celého zbytku překážkové dráhy. Ohledně podrobností ke
stavbě lanovky odkazuji na specifickou literaturu, popř. kurz Lanáč.
U lanovky platí víc než kdekoli
jinde, že je třeba ji vyzkoušet!
Disciplína objektivně není zcela
bezpečná, jelikož hrozí pád ihned
po startu z poměrně nemalé výšky
na břeh nebo do velmi mělké vody.
Doporučuji ji pouze pro R&R, kteří
se na to cítí.
Nedoporučuji zařazovat lanovku v rámci disciplín jinam než na
start.

KAPITÁNSKÁ POŠTA

2) Vylez na stavidlo
Účastník doplave pod stavidlo a
vyleze na něj.
S ohledem na konstrukci toho
kterého stavidla a fyzickou zdatnost účastníků lze toto různě ulehčit (v daném případě bylo za stavidla spuštěno lano s oky, po kterém
účastníci lezli nahoru – i tak to
bylo poměrně náročné).
3) Skoč do vody
Po vylezení na stavidlo účastník
opět skáče do vody a plave k další
překážce.
POZOR – nutno ověřit dostatečnou hloubku u stavidla a absenci jakýchkoli pod vodou skrytých
předmětů.
4) Přeplav, podplav
Obdoba překážky přeskoč/podlez – účastník střídavě podplouvá
a přelézá (přeplavává) jednotlivé
příčky na konstrukci a poté plave
dál k další překážce.
V daném případě byla konstrukce rám z kulánů 2 × 3,5 m uvnitř
rozdělena dvěma lany na další
pole
- lze znásobit efekt tím, že účastník to musí proplout např. tam/
zpět/tam; nebo tam/obeplavat/
znovu tam atp.
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5) Postav se na plošinku
Účastník se musí alespoň na
chvíli vzpřímené postavit na plošinku ve vodě.
V daném případě byl svázán „katamarán“ – vzalo se několik kulánů, které se stáhly lanem do balíku (podobně jako špejle). Takto se
svázaly 2 balíky, které tvořily plováky, ty se navázaly podélně pod
postel ze stanu.
Konstrukce by měla být dostatečně vratká, aby úkol nebyl jednoduchý.
Není nutné, aby konstrukce
měla velký vztlak – počítá se s tím,
že když se na ni účastník postaví,
tak se ponoří i pod vodu.

6) Propluj na kánoi osmičku
Účastník doplave ke břehu, nasedne na kánoi a v singlu propluje
osmičku kolem bójí (či pouze nějaký okruh), každopádně končí na
tom samém místě, kde začínal, a
vrátí tam i kánoi, odtud opět skočí
do vody a plave k další disciplíně.
Pokud máte účastníky, kteří na
kánoi (moc) neumí, tak raději tuto
disciplínu vypustit – kdo neumí
(sám) na kánoi, dokáže se na této
disciplíně trápit dlouhé minuty a
blokuje závodníky za ním.
Doporučuji tuto disciplínu zařadit až jako poslední blízko cíle –
stalo se nám, že se účastník cvaknul, což stoplo závod a narušilo
časy závodníků, co už plavali za
ním. Navíc pro závěr závodu to již
není tak náročná disciplína.

k další disciplíně.
V daném případě byla na vodě
natažena 9 m dlouhá PP síť se
světlostí ok 45 mm (nehrozí zamotání).
Síť byla až ke konci trati a málokdo ji už byl schopen podplavat na
1 nádech – vynoření se pro nádech
se netrestalo. Bylo by vhodnější ji
zařadit jako jednu z prvních disciplín.
V případě absence sítě lze použít
např. jen startovní a cílovou bójku.

7) Podplav síť
Účastník má za úkol podplavat
určitý úsek pod vodou, dále plave

8) Potop se po provazu
Účastník doplave k místu, odkud
se musí potopit až na dno, vyplavat

KAPITÁNSKÁ POŠTA

a plavat dál (v daném případě již
na břeh do cíle, tj. do místa startu).
Účastník má místo potopení označeno bójkou, od které vede lano ke
dnu k závaží, a účastník má ručkovat po tomto lanu.
V daném případě byla disciplína
zpestřena tím, že lano nebylo napnuté, ale záměrně volné, a navíc s
rezervou, a závaží nebylo pod bojí,
ale pár metrů od ní, což účastníci
nevěděli – pokud se tedy potopili,
tak napřed ručkovali naprázdno
a pak nešli hned kolmo dolů, ale
vedlo je to za roh stavidla šikmo
dolů, s čímž nepočítali, a téměř nikdo to nezvládl na první pokus.
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Disciplína byla jako poslední a
řada účastníků to již dechově nedávala – doporučuji zařadit na začátek závodu.
C) Rady, tipy, postřehy:
Mezi jednotlivými disciplínami
se plave – lze určit, že různé části
se budou plavat různým plaveckými styly.
Zvyšováním/zkracováním vzdáleností mezi disciplínami lze regulovat obtížnost. Obtížnost lze zvýšit i tím, že určené disciplíny bude
muset účastník opakovat (např. 2x
vylézt a skočit z mola, 2x za sebou
podplavat síť atp.).
Byť se to nemusí zdát, tak pro
méně zdatné sportovce je tato
dráha opravdu fyzicky náročná. Je
fyzicky náročná i pro zdatné sportovce, pokud ji pojmou skutečně
závodně a pojedou naplno. (Dráha
byla dělána pro mladší R&R, a ne
všichni byli schopni dokončit).
Vedoucí by měl být připraven
kdykoli pomoci unaveným účastníkům a bedlivě sledovat jejich
počínaní a aktuální výraz na trati.
Není vhodné, aby trať vedla zbytečně daleko od břehu.
Jako další disciplíny by šlo zařadit např. tažení figuríny (utonutého) v určitém úseku, šlapání vody,
lovení puků aj.
V případě velkého počtu účastníků je třeba mít doprovodný program pro ty na břehu – celá aktivita může trvat i hodně přes hodinu,
ale samotná trať se zdolá za několik minut – zbylý čas by se tam
účastník nudil.
Je vhodné si účastníky seřadit
dle výkonnosti a začít od nejlepších – v opačném případě je jisté,
že ti slabší budou doháněni těmi
lepšími a budou se navzájem plést
na překážkách. Rozdíl mezi nejrychlejším a nejpomalejším může
být i násobně větší (2x, 3x).
Je vhodné si trať předem vyzkoušet, změřit referenční čas a z toho
určit interval pro start (popř. určit,
že další účastník vystartuje, jakmile ten předtím dosáhne určeného
úseku na trati).

KAPITÁNSKÁ POŠTA

Všechny překážky byly provazem
kotveny k závaží (kamenům) na
dně – kánoe se při rozvážení a rozmisťování závaží po rybníku velmi
hodila.
Stavba dráhy se může časově
dost protáhnout, stejně tak její
bourání – počítejte s tím.
Je vhodné, aby účastníci měli
osušky, až závod dokončí – občerstvení, hlavně voda, se také hodí.
Přeceda – R&R Ortel
(realizováno tábor Valdov 2014)
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Zvířata na palubě
Typ hry
Počet hráčů + věk
Náročnost na přípravu
Prostředí
Počet instruktorů
Délka hry (hod)

Vybavení/materiál

Cíle hry/body stezky

Příprava
Světlušky a vlčata rozdělíme do
stejně velkých posádek. Každá
posádka má svého kormidelníka
(vedoucího nebo rovera), který jim
zároveň dělá průvodce, který počítá body, kontroluje, že jsou jasná
pravidla a obecně bezpečnost. Každý bude mít vestu a pádlo. Každá
posádka má svoji loď – „Archu“.
Úvod/motivace
Kdysi dávno se Bůh podíval na
svět, který stvořil, a uviděl, že lidé
jsou zlí. Jediným dobrým člověkem na tomto světě byl Noe. Rozhodl se proto, že lidstvo potrestá velikou potopou a jediného,
koho z lidí zachrání, bude Noe.
Zjevil se mu a řekl: „Noe, postav

KAPITÁNSKÁ POŠTA

Na zamyšlení, diskuzi, pohybová, vodní
Min 2 šestky/posádky – světlušky a vlčata
1 hod
Vodní plocha (rybník, přehrada, klidný úsek řeky)
2 + kormidelníci pro každou posádku (vedoucí nebo roveři)
Cca 2 hod
•
Pramice, vybavení na vodu, vesty, hydro (oblečení na vodu, boty
do vody, plavky).
•
Kartičky se zvířaty – pro každé dvě posádky jedna sada:
o Zvířata s číslem 4: slon, slonice, kráva, býk, žirafa a žirafák
o Zvířata s číslem 3: kůň, klisna, lama 2x, opice a opičák,
prase, prasnice, jelen, laň.
o Zvířata s číslem 2: slepice, kohout, ovce, beran, koza, kozel, liška, lišák, klokan, klokanice.
o Zvířata s číslem 1: myš, myšák, bobr, bobřice, vydra 2x,
had 2x, králík, králičice.
Kartičky jsou nalepené na PET lahve průhlednou izolepou např.
v euro deskách (ve vodě přivázané na provázek, který bude dostatečně dlouhý – dle hloubky vody, na druhém konci provázku
je dostatečně velký kámen).
•
Seznam živočichů a rostlin v okolí – min. 10 položek (moucha,
vážka, kráva, slepice, ryba, žába, včela, komár, pes, kopřiva, lesní jahoda,
rákosí, vrba, olše, bez...).
•
Obrázek holubice – min. A4.
•
Lana nebo bóje na vyznačení území.
Příroda kolem nás:
•
Uvědomuje si jedinečnost a neopakovatelnost přírody.
•
Snaží se porozumět vztahům v přírodě.
•
Uvědomuje si závislost člověka na přírodě.
Co umím a znám:
•
Rozvíjí svou fyzickou zdatnost.
•
Pilné pádlování, chování na lodi. Povely na lodi, podle
koho pádlovat, pádlování na obě strany. Vylodění a nalodění.

velikou loď a do ní vezmi z každého zvířecího druhu jeden pár.“
Noe poslechl. Přestože se mu
všichni smáli a měli ho za blázna,
postavil na kopci velkou loď a nazval ji Archa. Do ní vzal ode všech
živočichů, co jich na světě bylo, jeden pár. Sotva tak učinil, spustil se
z mračen silný déšť. Pršelo mnoho
dní a nocí. Voda zaplavila celou
zemi a nikde nebylo ani živáčka.
Jen ti, co byli v Arše, se zachránili.
Když déšť ustal, vypustil Noe holubici. Ta se zanedlouho vrátila
a nesla v zobáku olivovou snítku.
Noe tak poznal, že voda opadává a
že bude moci brzo přistát na pevné zemi, kde všichni začnou nový
život.
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Na posádkách bude vzít si na
svou vlastní Archu zvířata, která
žijí v okolí, případně i další, která
najdou během hry, a také potravu pro ně. Vedoucí zdůrazní, že by
měli promyslet, proč některé zvíře
na Archu vzít a proč nekteré ne.
Místo na jejich lodi není neomezené!
Hra:
1. Fáze: Průzkum: Koho vzít na
Archu. (30 minut)
Posádky se vydají na průzkum
okolo vodního toku, aby zjistily,
co v okolí žije a roste a dostanou
následující úkoly: Každá posádka
dostane seznam živočichů a rostlin
rostoucích v okolí. Posádka má za
úkol najít živočichy a rostliny dle
seznamu a promyslet si, co z toho
vezmou na Archu a proč. Dále
posádky přinesou rostliny, které
mohou sloužit jako potrava. Každá posádka představí ostatním,
co objevila a co se rozhodla vzít s
sebou. Vedoucí se může doptat,
proč se např. rozhodli vzít/nevzít
mouchu, komára, včelu. Vedoucí
vyhodnotí, kolik živočichů a rostlin
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ze seznamu se posádce podařilo
v okolí najít.
2. Fáze: lovení zvěře (30 minut)
Na předem ohraničeném území
na vodní ploše, případně okolo ní,
se budou pohybovat zvířata (kartičky s obrázkem zvířete a číslem
od 1 do 4 nalepené na PET lahvi).
Posádky mají za úkol získat co nejvíce párů zvířat. Zvířata jsou označena číslem – číslo označuje váhu
zvířete. Na jedné lodi nesmí být
zvířata s celkovým součtem čísel
více než 12. Pokud posádka dosáhne čísla 12, musí zvířata dovézt na
břeh, pak mohou pokračovat v lovení. Posádky se snaží sbírat vždy
pár zvířat. Po sesbírání všech zvířat posádky utvoří páry a spočítají
body (součet čísel na kartičce, za
každý pár 2 body navíc). Posádky
nalodí zvířata v páru na své Archy.

100 m posádky posunou na svých
pozicích ve směru hodinových ručiček. Vyhrává první posádka v cíli.
Cíl je zobrazen holubicí.
Zakončení a vyhodnocení
Za každou fázi se vyhlásí nejlepší
posádka.
Reflexe (20 min)
Vedoucí si sedne společně s dětmi do kroužku a popovídají si potopě a příběhu o Arše. Vedoucí
může pokládat následující otázky:
Proč k potopě došlo? Co asi lidé
dělali špatně? Jsou povodně i
dnes?
Proč se Noe rozhodl zachránit
zvířata? Jaká jste se rozhodli zachránit vy? Jsou některá zvířata
důležitější než jiná?
Jaké lidi byste vzali k sobě na loď?
Mája

3. Fáze: Útěk před povodní (20
min)
Je vyhlášen poplach, povodňové
nebezpečí a posádky se musí co
nejrychleji nalodit a vyplout. Během trasy (cca 400 m) se každých
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