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Rozvoj t chto kompetencí: pracovní, k ešení problém , k u ení.

Um t sbalit batoh na výpravu, v d t, co je nutné mít s sebou, um t se obléknout podle po así 
a ro ního období, p ipravit lékárni ku na výpravu.

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:

as p ípravy

40 minut

as realizace

2x30 minut

Prostor

klubovna a okolí

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

15–20

V ková kategorie

6. t ída/12 let

CHYSTÁME SE NA VÝPRAVU

Ur it  už jsi n kdy byl s oddílem nebo se školou na celodenní nebo vícedenní výprav . Kdo ti balí 
batoh, když jedeš na takový výlet? Víš, co si vzít s sebou, jak se správn  obléknout? Poj me si to spole n  vyzkoušet.

Motivace:

R zné typy batoh  a cestovních zavazadel, oble ení, obuv, baterka, hygienické pot eby, lékárni ka, 
kapesní n ž, ešus, lžíce, r zné „zbyte nosti“, které do batohu nepat í, p esto si je d ti asto na výpravu berou. Místo 
skute ných v cí m žeme použít i obrázky.

K tomuto metodickému listu je k dispozici pracovní list T1A.

Pot eby:

Pokud se tomuto tématu v nujete s oddílem na b žných sch zkách, je lepší, když si aktivity rozd líte 
do n kolika sch zek, nejlépe p ed plánovanou víkendovou akcí, aby m ly d ti as si vše promyslet a samostatn  
pracovat.

Na úvod za adíme plánování výpravy – kam pojedeme, jaké je ro ní období, co budeme na výprav  d lat. Pak spole n  
p emýšlíme, co si každý vezme s sebou. Vedoucí d tem ukáže r zné typy cestovních zavazadel. Následuje debata, kam 
se které zavazadlo hodí, pro  na pu ák nejezdíme s kufrem apod.

Hry na dopln ní:

Batoh

Hrá e rozd líme do skupin (asi po p ti). Každá skupina dostane zadání, na jakou výpravu, v jaké ro ní dob  se chystá. 
Úkolem je b hem asového limitu vybrat z nabídky v cí ty, které budou na výprav  pot ebovat.

Oblíka ka

Hrá i jsou op t rozd leni do skupin. Jejich úkolem je obléknout jednoho ze skupiny na výpravu v daném ro ním 
období. Poté následuje diskuse, kdy hrá i vysv tlují sv j postup, ostatní se vyjad ují, jestli souhlasí, p ípadn  co by 
ud lali jinak. Pro tuto aktivitu je nutné mít k dispozici dostatek vhodného oble ení (hrá i m žou p inést vlastní – 
informace p edem!).

Na základ  p edchozích aktivit následuje op t debata, ve které bychom se m li dobrat k tomu, co s sebou na výpravu 
balíme, na co nesmíme nikdy zapomenout, jak v ci do batohu skládáme. V nujeme se zejména vhodnému oble ení, 
vysv tlujeme oblékání principem „cibule“, využití funk ního prádla tak, aby bylo skute n  funk ní. Upozorníme 
na vhodnou obuv, pro  je d ležité mít boty „vyšlápnuté“, mít kvalitní ponožky atd.

Samostatnou ást v nujeme lékárni ce – ukážeme d tem oddílovou lékárni ku na výpravy, necháme je prohlédnout 
její obsah, zjiš ujeme, jestli by doplnily n co dalšího a pro .

Úkol: na n kterou z dalších sch zek p inést sbalené zavazadlo na víkendovku. Na sch zce necháme d ti v ci vyndat, 
kontrolujeme, co si kdo s sebou zabalil, upozorníme na nedostatky. Ukážeme d tem, jak správn  v ci do batohu 
naskládat, aby je nic netla ilo, necháme je batoh sbalit.

Další hry vhodné na dopln né tématu:

Evakuace

Hrajeme na tábo e. Vyhlásíme stav ohrožení – velká voda, vich ice, hledaný trestanec vid ný nedaleko – je nutno 
evakuovat tábor. Úkolem d tí je co nejrychleji si sbalit své v ci a p esunout se po oddílech na ur ené místo. Podle 
vysp losti d tí je možné tuto aktivitu upravit jako no ní bojovku – vyburcovat d ti krátce po p lnoci, nechat je 
po oddílech odejít z tábora a nouzov  p espat n kde poblíž „pod širákem“. V takovém p ípad  je nutné zkontrolovat, 
co si d ti s sebou sbalily, aby m ly alespo  teplé oble ení na sob  a s sebou a v ci na spaní. Na tábo e máme 
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Moje poznámky:

zpravidla i malé d ti, t m musí pomoct vedoucí, nebo je z této aktivity vynecháme. Po skon ení hry následuje re  exe 
– zkontrolujeme, co si kdo s sebou zabalil, kdo na co zapomn l, jak se komu šlo s narychlo sbaleným batohem/kufrem. 
Takový nácvik jist  oceníte ve chvíli, kdy se do takové situace dostanete ve skute nosti. Na záv r je nutné dohlédnout, 
aby si d ti své v ci zase pe liv  vybalily a uklidily do stan  i chat.

Poznáva ka

Hra s oblékáním vhodná na tábor, kde mají d ti dostate nou zásobu oble ení. Jedná se o sout ž družstev. Z vedoucích 
a instruktor  se vybere porota, která sedí na ur eném míst  tak, aby m la dostate ný p ehled po celé hrací ploše. 
Jeden vedoucí má roli krále/královny, sedí na ur eném míst  na konci hrací plochy, kam už porota nevidí. Hrá i jsou 
po družstvech na ur ených místech (podle typu tábora – v chat , mezi stany apod.), kam porota nevidí. Úkolem 
hrá  je obléknout se tak, aby je porota nepoznala a projít p es tábor/herní plochu ke králi i královn  pro líste ek. 
Když n kdo z poroty hrá e pozná, zak i í jeho jméno, hrá  se pak musí vrátit. Pokud projde nepoznán, získá líste ek 
od krále/královny a vrátí se zp t ke svému družstvu. Zapojit se samoz ejm  mohou i vedoucí a instrukto i, kte í nejsou 
v porot . Hrá i si mohou zakrývat i hlavu a obli ej, nap . epicí, šátkem, kapucí. V tšinou však zapomenou t eba 
na boty, nebo se prozradí typickou ch zí apod. P i této h e zpravidla všem te ou slzy od smíchu. D ležité je na záv r 
rozd lit všechno použité oble ení správným majitel m a uklidit ve stanech i chatách.

Sva inka

Pro tuto hru je nutné p edem p ipravit alespo  7 batoh , nejlépe stejných nebo hodn  podobných. Batohy naplníme 
r znými p edm ty. Pak p ipravíme seznam v cí, které budou d ti získávat – 10 v cí, stejné pro všechna družstva. 
Tyto v ci pak rozd líme také do batoh , libovoln , aby v každém bylo n co. Pokud se budeme držet názvu, je možné 
do batoh  p ipravit a rozd lit potraviny, ze kterých pak d ti budou va it jídlo na ohni.

Hrá i si stoupnou do družstev, dostanou seznam v cí, které musí získat od „bat žká “, což jsou vedoucí 
s p ipravenými batohy, kte í jsou rozptýleni po herní ploše (lepší je lenit jší terén, lesík, tábo išt  atd.). Na povel 
vyrazí z každého družstva dva hrá i. Když n kdo chytne n kterého bat žká e, prohledá mu batoh a m že si z n j vzít 
jednu v c ze seznamu. Kdo požadovanou v c získá, vrací se do svého družstva m že vyb hnout další hrá . Hrá i 
v družstvu si íkají, co kdo v batohu má, radí dalším spoluhrá m, koho mají chytat. Bat žká i je matou tím, že 
si v nest eženém okamžiku batohy mezi sebou m ní. Bat žká i musí být dob í b žci, hra trvá asi 20 minut (podle 
velikosti hrací plochy). Pro zpest ení se bat žká i mohou d tem schovávat (nap . do k oví, na strom), aby si odpo inuli 
a získali trochu asu. Družiny vyhodnotíme podle toho, jak rychle která získala všechny požadované v ci ze seznamu.

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

U d tí se sociokulturním znevýhodn ním, p ípadn  u d tí „neturistických“ 
rodi  musíme myslet na to, kde se dá vybavení vyp j it. Normalizovat 

to, že vybavení nemusí být dle katalogu outdoorových  rem, nemusí být vše z funk ních materiál  (moira apod.). 
Vlastní vzpomínky na cesty a výlety v oble ení a s batohem, které by dnes byly již naprosto zastaralé. Hledat cesty, jak 
se k vybavení dostat (burza, bazar, výp j ky ve škole, skupin , navzájem, inzeráty, informace o výhodných nákupech).

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


