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1. Úvod  

   Pro svou práci jsem si vybral téma Volnočasové aktivity dětí na letních táborech. 

Jelikoţ jsem se jiţ od raného dětství letních táborů účastnil a teď se na chodu dětského 

tábora podílím v roli programového vedoucího, je mi tato problematika blízká, a 

rozhodl jsem se ji proto v této práci zpracovat podrobněji. 

     

Jiţ několik let pracuji v Dětské zájmové organizaci Sluníčko Slaný, která letní tábory 

pořádá jiţ od roku 1992. Působnost organizace je pro město Slaný, Kladno a jejich 

nejbliţší okolí. Kaţdoročně se tedy podílím na přípravě programu pro jednotlivé 

turnusy. 

   Problematika volného času přitahuje neustále pozornost, nejen pedagogů, ale celé 

společnosti. V dnešní době ani někteří lidé nevědí, co je to volný čas a necítí jeho 

potřebu. Pro budoucnost celé společnosti je důleţité, jakým způsobem dnešní děti svůj 

volný čas tráví. V ţádném případě nelze ponechat volný čas dětí ţivelnému vyuţití. 

Vţdyť kriminalita, drogová závislost a další patologické jevy se v současné době 

rozrůstají, a to uţ i v dětském věku. Jak této situaci předcházet? Pokud bude mít volný 

čas dětí smysluplnou náplň a vedení, lze těmto jevům předcházet. 

   Cílem mé práce je připravit pomůcku pouţitelnou konkrétně na letních dětských 

táborech, kde některé děti tráví většinu volného času o prázdninách. Ke zpracování 

jsem pouţil dostupnou literaturu a své vlastní zkušenosti. 

   Práci jsem rozdělil do několika kapitol. V úvodu se věnuji přehledu a vysvětlení 

některých základních pojmů vyskytujících se v práci. V další kapitole nazvané Dětské 

letní tábory, uvádím stručnou charakteristiku a moţné členění dětských táborů. Hlavní 

pozornost je zaměřena na program tábora. Následně je tedy rozpracováno téma Etapové 

hry – jejich příprava, moţnosti provedení a způsoby jejich hodnocení. V závěru práce 

jsou uvedeny konkrétními příklady dvou etapových her – Šílený Alfréd a Zlatovláska. 

Obě etapové hry jsou jiţ prakticky vyzkoušené.  
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2. Vymezení základních pojmů 

     Pro potřeby následující práce je třeba nejdříve objasnit základní pojmy vyskytující 

se v mé práci. Co je to volný čas? Jaký má pro dnešní dobu a hlavně pro děti význam? 

Z moţností vyuţití volného času vychází velmi široký pojem – hra. Hra je přípravou 

pro práci i pro ţivot, dítě se právě hrou mnohému naučí. A v neposlední řadě je třeba 

znát i obsah pojmů práce a učení, neboť se oba tyto pojmy v rámci jednotlivých her 

vyskytují. Jednotlivé činnosti ve volném čase nejsou odděleny od her, učení se a 

činností pracovních. Někteří lidé se ve volném čase věnují tomu, co je pro druhé práce 

nebo učební činnost.  

 

2.1.  Pojem volného času a jeho význam 

     Volný čas je velmi zajímavý problém pro všechny ty, kteří chtějí rozvíjet svou 

osobnost a ţít plným ţivotem. Volný čas je naším velkým bohatstvím a záleţí jen na 

nás, jak s tímto bohatstvím naloţíme. V literatuře se často setkáváme s mnohými 

pokusy definovat volný čas. V současné době se uvádějí dva hlavní směry definování 

volného času: 

a) negativní pojetí volného času – v tomto případě se jedná o zbývající dobu 

celkového denního průběhu, která zbyla po odečtení času studijního nebo 

pracovního, doby potřebné k dopravě do zaměstnání či školy, povinností 

v domácnosti a uspokojení základních biologických potřeb (spánek), 

b) pozitivní pojem volného času – časový prostor, s kterým můţeme naloţit dle 

vlastního uváţení. „Volný čas je charakterizován jako volně disponibilní časový 

prostor, v němţ by volný čas mohl pro jedince znamenat svobodu. Je také 

dobou, v níţ se individuum můţe nezávisle na jakýchkoli povinnostech 

výhradně svobodně realizovat a dělat to či ono, k čemu jej nikdo nenutí a 

k čemu také není podvědomě nucen“ (Váţanský, 1992, s. 10 - 11) . 

     Dále se nabízí slovníková definice: „Volný čas – čas, s kterým člověk můţe 

nakládat podle svého uváţení a na základě svých zájmů. Volný čas je doba, která 

zůstane z 24 hodin po odečtení času věnovanému práci, péči o rodinu a domácnost, 
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péči o vlastní fyzické potřeby (včetně spánku). Na výchovu a vzdělání ve volném čase 

je zaměřena  pedagogika  volného  času“    (Průcha, Walterová,  Mareš,  1995, s. 255). 

     Mimopracovní nebo nepracovní čas je doba, kdy nejsme v práci, tedy čas mimo 

pracovní dobu. Patří sem především čas, kdy spíme, jíme, pečujeme o svou osobu a 

chod domácnosti, dopravujeme se z práce a do práce – tedy vykonáváme činnosti 

potřebné k zajištění naší existence. Druhá část této doby je ostatní čas, neboli čas volný. 

     Mnoho lidí v dnešní době i v tzv. čase mimopracovním (tedy volném čase) vytváří 

hmotné statky na zahrádkách, v domácím hospodářství, rekonstrukce či budování 

rodinného domku nebo chaty apod. Lze zařadit tyto činnosti do volného času, či ne? Na 

tomto místě nám pomůţe rozdělování volného času na jednotlivé sloţky. Rozdělování 

volného času podle Tomana (1980, s. 69) pro vědecké účely je rozmanité: 

 sebevzdělání (noviny, časopisy, knihy, studium, ….. ) 

 veřejná činnost (práce ve společenských organizacích) 

 aktivní odpočinek (tanec, sport, procházka, cestování, hra na hudební nástroje, 

malování, fotografování,……) 

 pasivní odpočinek (návštěva divadla, kina, sledování televize, návštěva 

restaurací,  návštěva sportovních utkání,…….) 

 ostatní volný čas (různé brigády,…..). 

     Většina výzkumů v oblasti volného času se shodla v tom, ţe rozdělení volného času, 

tedy přesněji způsob jeho vyuţívání, nejvíce ovlivňuje kvalifikace a vzdělání. 

     To, ţe problematika volného času je v posledních letech v popředí mezinárodního 

zájmu dokazuje i Charta výchovy pro volný čas, která byla navrţena a schválena 

komisí pro vzdělávání Světového sdruţení pro rekreaci a volný čas (WLRA) v prosinci 

1993. Účelem této charty je informovat vlády, nevládní organizace a vzdělávací 

systémy o přínosech volného času, výchovy ve volném čase a výchovy pro volný čas. 

Má také být vodítkem pro činitele přímo se podílející na výchově (školy, obecní orgány 

a zařízení připravující pedagogický personál) a informovat je o principech, na nichţ 

mají být zaloţeny postupy volnočasové výchovy. 
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  2.2 Definice hry a její význam 

   Na otázky - co je hra, jaký je její původ, její význam a podstata se snaţili odpovědět jiţ 

mnozí filozofové, pedagogové, biologové, psychologové – kaţdý náhled pocházel z toho 

kterého oboru. 

   Hra vzniká spontánně (náhodně), nebo záměrně, kdy dochází k ovlivňování průběhu hry. 

Význam hry je mnohostranný – je důležitým činitelem vývoje (jako nejpřirozenější 

forma učení napomáhá rozvoji vnitřních vývojových předpokladů) – učí dítě překonávat 

překáţky, rozvíjí iniciativu a rozhodnost, má důleţitý význam pro tělesný vývoj (rozvoj jemné i 

hrubé motoriky, uspokojuje citové potřeby, podporuje rozvoj osobnosti (formování 

charakterových a volních vlastností), je významným výchovným a vzdělávacím činitelem, 

připravuje dítě na ţivot získáváním zkušeností v různých sociálních rolích. (Němec, 2003, s. 

19) 

   K rozvinutí psychických předpokladů se ve hře vyuţívá: 

- paměť - básničky, písničky, pexeso 

- myšlení – hádanky, stolní hry (uplatnění analýzy a syntézy, předvídání tahů protivníka) 

- pozornost – silně motivované hry 

- vnímání a senzomotorická koordinace – pohybové a konstrukční hry 

- fantazie - tvůrčí hry – hry na někoho 

   Při hře je třeba vycházet ze základní potřeby dětí a tou je potřeba si vše prakticky 

vyzkoušet a vlastně i proţít. Při hrách individuálních i kolektivních se učí v různých 

situacích různým dovednostem, poznatkům, osvojují si hodnoty a vlastní postoje, 

překonávají překáţky. Jejich učení je aktivní. Velmi osvědčené a motivující jsou hry 

kolektivní. Při zapojení všech dětí s ohledem na individuální zvláštnosti dochází 

k vzájemné pomoci, dítě nemá příliš mnoho šancí zůstat mimo hru, protoţe kolektiv 

tvoří takzvaný hnací motor. Na začátku kaţdé hry děti nejprve vhodně motivujeme a 

vytýčíme pevná jasná pravidla. Při soutěţích se například osvědčilo, vyzkoušet si 

soutěţ nanečisto a ubezpečit se, ţe kaţdé dítě pochopilo pravidla, popřípadě dítěti při 

činnosti pomoci. Při hře vţdy dbáme na bezpečnost dětí a vhodnost pomůcek. Dále je 

důleţité, aby měl učitel dostatek hracích pomůcek a materiálů ke hře. Hry by se měly 

během dne z důvodu ne příliš dlouhodobé soustředěnosti obměňovat. Na konci kaţdé 
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hry je třeba provést zhodnocení, které vede ke kladné motivaci, ke spolupráci s učitelem 

i kolektivem spoluţáků a v neposlední řadě i k ověření účinnosti správnosti pochopení 

nového, či procvičovaného tématu. Největší odměnou pro dítě je pochvala, při které u 

něj dochází ke kladnému sebehodnocení. Vzhledem k osvědčenosti a dobrým 

zkušenostem, doporučuji zařazovat hry co nejvíce během dne. 

   Hra má řadu aspektů: aspekt poznávací, procvičovací, emocionální, pohybový, 

motivační, tvořivostní, fantazijní, sociální, rekreační, diagnostický, terapeutický. 

Zahrnuje činnosti jednotlivce, dvojice, malé skupiny i velké skupiny. Existují hry, 

k jejichţ provozování jsou nutné speciální pomůcky (hračky, herní pomůcky, sportovní 

náčiní, nástroje, přístroje). Většina her má podobu sociální interakce s explicitně 

formulovanými pravidly (danými dohodou aktérů nebo společenskými konvencemi). 

Ve hře se mnoho pozornosti věnuje jejímu průběhu (hry s převahou spolupráce, hry 

s převahou soutěţení). Výchozí situace, průběh a výsledky některých her lze 

formalizovat a rozhodování aktérů exaktně studovat. Těmito otázkami se zabývá 

speciální matematická disciplína - teorie her.,, (Průcha, Walterová Mareš, 1995, s. 78) 

Z této definice vyplývá několik výchovných aspektů, které dobře připravená a vedená 

hra poskytuje: 

1. V zápalu hry se kaţdý projevuje přirozeně, dokáţe více neţ kdy jindy odhalit 

svůj charakter. To dává moţnost vedoucím pozorovat a hlouběji poznávat 

jednotlivce. 

2. Velký vliv má i silné působení kolektivu na jedince. Pocit sounáleţitosti 

s ostatními zvyšuje sebeovládání a rozvíjí cit a učí spolupráci. 

3. Umoţňuje rozvoj pohybových schopností a to u všech dětí bez rozdílu. Tedy i 

děti pohybově nenadaných nebo výkonnostně slabších. 

4. Hra nám dává maximální vyuţití času pro aktivní pohyb. 

5. Některé velké hry v terénu připravují situace, kdy se dítě musí samostatně 

rozhodovat, prokázat odvahu. Také se učí dodrţovat pravidla i v případě, ţe 

není na blízku někdo, kdo by ho kontroloval. 

6.  Naopak hry, kde potřebujete určité znalosti a dovednosti, mohou motivovat 

zvyšovat zájem o získávání těchto znalosti a dovedností. 
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Kdyţ se podíváme na některé z mnoha členění her, zjistíme, ţe pro potřeby táborového 

programu máme mnoho moţností a variant. 

Třídění her a typy her: 

Jednotná klasifikace her v současné době neexistuje. Kaţdý člověk se během svého 

ţivota seznámí velkým mnoţstvím her. Jsou hry, které se hrají téměř po celém světě, 

ale jsou i hry specifické. Existuje mnoho různých druhů dělení a třídění her. Pro 

ilustraci uvádím některé z nich. 

Podle L.Juřena ( 1989‚ s.  4 – 5) dělíme hry: 

1. PPooddllee  pprroossttřřeeddíí. 

Hry na louce, v lese, na sněhu i ledu, u vody i ve vodě, na cestě za pochodu, v noci. 

2. Podle druhu pohybových činností. 

Pohybové hry – běţecké, úkolové, obratnosti, míčové, pálkovací. 

Smyslové hry – chuťové, zrakové, hmatové, čichové sluchové. 

Rozumové hry – paměťové, vědomostní. 

Hry rozvíjející odborné technické znalosti dovednosti 

3.  Podle časové náročnosti a složitosti. 

Malé hry a soutěţe zahrnující činnosti krátkodobé a velké hry a soutěţe, které 

zahrnují činnosti v rozsahu několika hodin či dnů. 

Další třídění např. podle tradic „lipnické prázdninové školy“ : 

I. pohybové hry 

II. hry zaměřené na intelektové dovednosti 

III. psychologické hry 

IV. společenské hry 

V. hry málo strukturované 

VI. kombinované hry 

VII. solitéry 
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Pravděpodobně nejznámější je členění podle Zapletala: 

a) hry v klubovně      b) hry smyslové 

b) hry na hřišti a v tělocvičně                d) hry rozumové 

      e) hry v přírodě                            f) hry pohybové 

      g) hry ve městě a na vsi 

   Ještě je nutné vysvětlit rozdíl mezi hrou a soutěţí. Hra jedna ze základních lidských 

činností, má nestálý obsah, umoţňuje výběr pravidel. Mohou se zde vyskytnout rychlé 

změny situací, které se dají řešit i několika způsoby. Naproti tomu soutěţ má stálý 

obsah, činnost je předem určena. Soutěţ je jednou z výchovně vzdělávacích forem. 

Soutěţe mají závodní charakter. Nezapomeňme, ţe i hra můţe mít někdy formu 

soutěţe. Při zařazování her a soutěţící programu je třeba brát v úvahu věk dětí, jejich 

počet, pohlaví a různé individuální zvláštnosti. Například nemohu zařídit hru, při které 

budou všichni účastnici něco zapisovat, pokud jsou na táboře i děti mladší, tedy neumí 

ještě psát nebo jim to činí velké obtíţe. Pokud jde o pouţívání her, kdy dětí zapisují či 

něco sepisují, budeme snaţit se jich raději vyvarovat. V dnešní době vychází téměř na 

kaţdé čtvrté dítě nějaká dys – porucha( dysgrafie, dyslexie, ………) . Nebudeme přece 

o prázdninách nutit děti dělat něco  co je nebaví a hlavně jim to činí velké obtíţe.  

 

 2.3. Učení a práce 

    Učení patří mezi hlavní formy interakce organismu s prostředím, spolu 

s instinkty a intelektem. Dle Čápa a Mareše je učení podmiňování, tvoření nových 

reakcí na měnící se podmínky, podmíněné reflexy první signální soustavy, drezúra, 

návyky, individuální zkušenost (Čáp, Mareš, 2007, str. 50). Neméně důleţité je tzv. 

sociální učení, které označuje soubor procesů, jimiţ se dítě učí – ve styku s druhými 

lidmi – ţít ve společnosti, aktivně se do ní začlenit, dodrţovat její normy, přejímat 

sociální role, komunikovat a účastnit se sociální interakce (Čáp, Mareš, 2007, str. 

192). 
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V obecné rovině lze chápat učení jako proces získávání individuálních zkušeností. 

Většinou však bývá učení spojováno se školou a je tedy chápáno jako osvojování 

vědomostí, dovedností, návyků a postojů. Server Wikipedie  uvádí: 

Učení jako činnost lze roztřídit na: 

 spontánní získávání vlastních zkušeností, učení se 

 neformální předávání zvyklostí, dovedností a hodnot v rodině a ve 

společnosti 

 formalizované učení a vzdělávání v institucích (učitel x škola) 

 

Práce 

     Podle encyklopedie v pohybu Vševěd (viz http://encyklopedie.vseved.cz) jsou 

fyzická a duševní práce, základními formami práce, které jsou zdrojem veškerého 

materiálního a duchovního bohatství společnosti Existuje protiklad mezi fyzickou a 

duševní prací, coţ je jeden ze zdrojů společenského rozvrstvení. Základ tohoto 

rozvrstvení spočívá ve společenské dělbě práce na duševní a fyzickou, které se stávají 

záleţitostí různých společenských skupin, přestoţe svou podstatou samy o sobě 

nevytvářejí vztah protikladu. Tato společenská dělba práce sehrála historickou roli, 

neboť přispěla k rozvoji vědy, kultury a umění. Vědeckotechnický pokrok včetně 

vědeckotechnické revoluce vytváří materiální předpoklady k sbliţování fyzické a 

duševní práce. 

   Uţ J. A. Komenský, J.J. Rousseau, J. H, Pestalozzi a další významní představitelé 

teorie a praxe výchovy si plně uvědomovali morální i výchovný význam práce. 

Budeme-li mluvit o harmonickém rozvoji osobnosti prostřednictvím práce nesmíme 

opomíjet i význam práce pro rozumový rozvoj člověka. V případě dětí je však třeba 

dobře uváţit jejich tělesnou vyspělost, zdravotní stav a dávat jim takové úkoly, na které 

skutečně stačí. Měli bychom na táboře udělat takové podmínky, aby děti udělaly svou 

práci vţdy velmi dobře a my je za to mohli pochválit. V průběhu tábora se děti mohou 

podílet na jeho provozu a údrţbě. Pak se teprve stane tábor jejich a budou dbát, aby se 

nic nezničilo.  
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3. Dětské letní tábory 

3.1. Poslání táborů 

V letním táboře jsou optimální podmínky pro výchovu: krásné, zdravé prostředí, 

svoboda při výběru výchovných prostředků, moţnost soustavného – intenzivního 

působení na dítě bez rušivého elementu ulice, party kamarádů, ale někdy i špatných 

vlivů rodiny. 

Pokud se zamyslíme nad otázkou, co by měl takový tábor dítěti dát, nabízí se nám 

mnoho myšlenek. Pokusil jsem se zformulovat do 11 bodů: 

1. Naplnění dětské touhy po dobrodruţství, to je základní věc, bez které to nejde. 

Je třeba aktivovat dětskou fantazii například tím, ţe připravíme hru, soutěţ nebo 

zkoušku s romantickým námětem. 

2.  Práce na táboře. Kaţdý někdy touţí si vyzkoušet nějaké povolání či jinou 

činnost. Pro některé děti je velkým záţitkem být na chvíli dřevorubcem 

(příprava dříví na táborový ohně ), topičem ( ohřívání vody v kotli na nádobí či 

mytí ) , krejčím ( výroba dobového obleku pro hru), a podobně.  

3. Program tábora by měl probudit zájem. Zájem, který nemusí zmizet spolu s 

 koncem tábora. Například zájem o turistiku, přírodu , sportovní obory různé 

výtvarné činnosti apod. můţe být stále silnější. V dnešní době, kdy společnost 

ţije v tzv. hmotném blahobytu, jsou děti ohroţovány nedostatkem zájmu.  

4. Na táboře mohou nasbírat mnoho nových poznatků, zkušeností a dovedností a 

to naprosto bezprostředně.   

5. Dítě se na táboře dostává do kontaktu s přírodou.  

6. Harmonické přírodní prostředí na velmi dobrý vliv na citový rozvoj dítěte.  

7. V táboře si děti upevní zdraví, posílí a utuţí své tělo. 

8. Naučí se zde překonávat překáţky, stávají se houţevnatější a vytrvalejší. 

9. Získávají zde větší samostatnost. Musí se zde postarat samy o sebe, bez 

pomocné matčiny ruky. 

10.  Na táboře dítě poznává, co je to odpovědnost. 

 11. Tábor a jeho uspořádání učí děti ţít v kolektivu a zdokonalovat si svůj 

charakter. 
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3.2. Legislativní zázemí a doporučení 

   Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy reagovalo v roce 2004 na 

mnoţící se dotazy rodičů i organizátorů na podmínky pro pořádání dětských 

táborů sdělením, které mimo jiné obsahuje:„V současné době není ţádný platný 

právní předpis, který by uceleně upravoval podmínky pro pořádání letních a 

zimních táborů a různých dalších pobytových akcí určených dětem a nezletilé 

mládeţi. MŠMT ani jiný orgán státní správy proto neuděluje povolení ke konání 

táborů, nestanovuje podmínky pro jejich konání a nevede jejich evidenci.“ 

(dostupné na WWW: <http://www.msmt.cz/mladez/sdeleni-msmt-k-

poradanidetskych-taboru-1>, [cit. 2008-10-15]) Tato situace tedy dává moţnost 

zorganizovat tábor prakticky jakékoli osobě starší osmnácti let, avšak za 

předpokladu dodrţení všech obecně závazných právních předpisů. Není účelem 

této práce věnovat se podrobně všem předpisům souvisejícím s pořádáním 

letních táborů, proto uvádím kompletní seznam legislativních norem v příloze č. 

3. 

 

     Je těţko v silách kteréhokoli rodiče předtím, neţ pošle svou ratolest na tábor, 

zkontrolovat dodrţování všech výše zmíněných norem organizátory tábora, proto přišlo 

občanské sdruţení Pionýr v roce 2005 s kampaní „Opravdu dobrý tábor“. Cílem této 

kampaně je přiblíţit rodičům, jaké náleţitosti by měl tábor splňovat, aby byl„opravdu 

dobrý“. Tyto náleţitosti jsou shrnuty do „Osmera opravdu dobrého tábora“: 

 

1. Má kvalifikované vedení – Tábor připravují a vedou osoby s odpovídající kvalifikací 

(akreditované vzdělání MŠMT, školení) a osoby schopné práce s dětmi (např. na 

základě dlouholeté zkušenosti – reference, historie tábora). 

2. Má zajímavý program – Program tábora je pestrý, zajímavý, ucelený, odpovídá 

věkovému sloţení účastníků, vychází z dlouhodobé činnosti a je zajišťován s 

dostatečným předstihem (např. připravená celotáborová hra). 
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3. Je bezpečný – Tábor má pevný řád, je náplní i programem pro děti bezpečný, je 

legální akcí, ohlášenou orgánu hygienické sluţby i obecnímu úřadu, pro nouzové 

případy má připraven i krizový plán. 

4. Je ve vhodných prostorách – Tábor je připraven ve vhodných prostorách, včetně jeho 

zázemí, vyhovuje hygienickým podmínkám. 

5. Je zdravotně zabezpečený – Na táboře je kvalifikovaný zdravotník a povinný kontakt 

s dětským lékařem v místě pořádání tábora. Pořadatel tábora má od rodičů k dispozici 

dostatečné informace o zdravotním stavu dítěte a jeho dalších zvláštnostech a jeho 

povinností je dodrţovat je. 

6. Má dostatek informací pro všechny – O provozu, programu, personálním 

zabezpečení, nárocích na vybavení dítěte mají rodiče dostatek informací předem. 

Většinou rodiče i děti mají moţnost seznámit se s vedoucími na schůzce s rodiči 

případně i formou účasti na akci pro děti, kterou pořadatel připravuje. 

7. Rozvíjí osobnost účastníka – Tábor je přínosný pro rozvoj dětí – pomocí her mohou 

rozvíjet svou osobnost a schopnosti, naučí se spolupracovat v kolektivu, odpočinou si 

od všedního školního ţivota a odnesou si mnoho záţitků i dovedností. 

8. Má důvěryhodného pořadatele – Pořadatel tábora je důvěryhodným subjektem. Můţe 

doloţit případná dobrozdání. V případě neziskového sektoru, například Statut uznané 

nestátní neziskové organizace pro oblast práce s dětmi a mládeţí. 

(dostupné na WWW: <http://www.dobrytabor.cz/index.htm>, [cit. 2008-10-15]) 

Dobrým způsobem ke zjištění, zda se daný pořadatel chová podle výše uvedených 

zásad, bývají informační schůzky konané zpravidla před prázdninami, kde se rodiče 

mohou seznámit s formálním zajištěním tábora, a ve většině případů také setkat s částí 

táborového personálu.  
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Charakteristika DLT 

DLT – organizovaný společný pobyt pro 20 a více dětí na dobu delší neţ 4 dny, za 

účelem posílení a zvýšení tělesné zdatnosti dětí.  Druhy letních dětských táborů 

rozlišujeme podle způsobu ubytování, provedení a tematického zaměření. Jedno 

z mnoha členění je například podle Jiřího Saforka  (1983, s. 33 – 34) na: 

Putovní tábory:  a ) s denním návratem do místa ubytování (tzv. hvězdicové), 

b ) s putováním po trasách DDM ( dnes SVČ ), 

c ) klasické putovní s tábořením a přenocováním na jiném místě.   

Stálé stanové tábory :  jsou organizovány v přírodě, většinou bez pevného objektu. 

Účastníci se zpravidla podílí na výstavbě a pracích při provozu tábora.  

Tábory ve stálých zařízeních: vyuţívají se kompletně vybavené rekreační objekty. 

Tzv. budovatelské tábory: v dnešní době především skauti pořádají tábory, kde si 

účastníci musí sami vše vybudovat – postavit stany, kuchyň, latrínu…. 

 

Za základní členění táborů povaţuje kolektiv autorů (Pike, Selby, 1994, s. 9 – 10) toto 

členění: 

A) Z hlediska doby konání: 

     - letní, 

     - zimní nebo jarní. 

B) Z hlediska vyuţití základny: 

    - stálé, 

    - putovní, 

    - v místě bydliště, 

    - kombinované. 
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C) Z hlediska umístění tábora a sloţení účastníků:  

    - tuzemské, 

    - zahraniční, 

    - mezinárodní tábory. 

D) Z hlediska specifiky zaměření: 

   - technické, 

   - ochranářské, 

   - kulturní atd. 

 

3.3.  Program tábora 

   Táborový program je totiţ často to, kvůli čemu se děti na tábor těší jiţ mnoho měsíců 

dopředu, a také to, co v podobě zpětné vazby od dětí dává rodičům jasný signál, jestli 

tábor vybrali dobře. Mohlo by se zdát, ţe sestavení kvalitního programu není aţ tak 

obtíţné, jak se ale v této práci přesvědčíme, je mnoho úskalí, se kterými se kaţdý 

člověk sestavující takový program musí vyrovnat, a proto doufám, ţe mu tato práce v 

některých ohledech práci ulehčí. 

   Cílem kaţdého člověka zodpovědného za tvorbu táborového programu by měl být 

vyváţený program nabízející všem zúčastněným moţnost najít si v něm „to svoje“. 

Tento poţadavek vychází z rozdílnosti povah, potřeb a zájmů táborníků. Kaţdý by si 

měl být schopen z tábora odnést vzpomínku na tu pro něj nejlepší hru, úkol či záţitek. 

Zohlednění této různorodosti jiţ při sestavování celého programu nám tak jenom 

zpříjemní samotný pobyt na táboře a následné vzpomínání na spokojené děti po 

skončení tábora.    

   V táborovém programu by neměla chybět také práce. Vţdyť pro některé děti je 

štípání dříví či topení pod kotlem radost, na kterou se těší po celý rok. Hlavní částí a 

náplní programu táborů jsou hry. Slovo hra v jakékoliv obměně bude asi 

nejpouţívanější termín na táboře. Pojem hra je podrobně rozepsán v kapitole 2.2.  
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Při sestavování programu tábora lze rozdělit činnost na :  

1. Soutěţe jednotlivců 

2. Celotáborovou hru oddílů 

3. Práce při zajištění provozu tábora 

4. Turistika 

5. Různé výtvarné techniky 

    Soutěţ jednotlivců probíhá dle času, kaţdý den, po celou dobu tábora. V této soutěţi 

kaţdé dítě reprezentuje pouze samo sebe. Po skončení jednotlivých soutěţí provedeme 

vyhodnocení s menší odměnou pro ty nejlepší. Výsledky z kaţdé soutěţe se sčítají a na 

konci tábora můţeme vyhlásit např. Nejlepšího táborníka a tábornici, Nejzdatnějšího 

člena výpravy atd. Děti rozdělujme zpravidla do čtyř kategorií - chlapci starší a mladší 

dívky starší a mladší. Hodnotíme pomocí bodů za kaţdou soutěţ vţdy tak aby i 

poslední dítě dostalo nějaký bod. 

Do soutěţí jednotlivců zařazujeme např. různé poznávačky, kvizy, turnaj 

v piškvorkách. Z pohybových her – různé překáţkové dráhy, závody, kdy děti na čas 

plní   lese různé úkoly (hledají kartičky se zvířátky, sčítají číslice, …). 

Celotáborová etapová hra 

Specifickou formou táborových činností s ohledem na počet účastníků je celotáborová 

etapová hra. Je to obvykle hlavní součást táborového programu kombinující oba 

uvedené přístupy, oddílový a celotáborový, do jednoho provázaného celku. Dobrá 

celotáborová hra  je kvůli zvýšení přitaţlivosti navozena nějakým příběhem, který tvoří 

sjednocující rámec jejích jednotlivých částí. Námět příběhu by měl být dostatečně 

zajímavý pro všechny, můţeme vyuţít například různá historická období, důleţité 

události, pověsti, nebo filmy. Samotný příběh nesmí být příliš komplikovaný, aby se v 

něm mladší děti neztrácely, zároveň ale musí být přiměřenou motivací pro ty starší. 

Nedocenitelnými vlastnostmi dobrého příběhu jsou originalita, překvapení a humor. 

Příběh spojuje hlavní náplň CEH, a tou jsou jednotlivé etapy. Ty představují různé 

úkoly předkládané společně všem oddílům. Cílem je, co nejlépe splnit zadaný úkol. 

Míra úspěšnosti oddílů je obvykle vyjádřena bodovým hodnocením, zveřejňovaným na 

táborové nástěnce. Táborníci tak mají moţnost kdykoli zjistit, jak jsou na tom v 
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porovnání s ostatními oddíly. Bodování provádí v rámci objektivity nejčastěji 

programový vedoucí společně se všemi oddílovými vedoucími a praktikanty, kteří 

nebodují „svůj“ oddíl. Přestoţe je hlavním motivací celotáborové hry zábavnou formou 

něco děti naučit, či je nechat proţít něco nezapomenutelného, stává se většinou 

táborové bodování hnacím motorem všech oddílů a dochází k tvrdému soupeření o 

kaţdý bod. 

Celotáborová hra oddílů neboli etapová hra je podrobně rozpracována 

v následujících kapitolách. 

4. Etapové hry 

    Etapové hry patří podle do skupiny velkých her. Skládají se z mnoha jednotlivých 

částí – tzv. etap. V těchto etapách bojují druţstva nebo jednotlivci vţdy znovu o 

prvenství v etapě. Výsledky jednotlivých etap se zapisují a na konci tábora nebo na 

konci školního roku (pokud se jedná o celoroční etapovou hru v zájmovém útvaru) se 

výsledky sečtou a vyhlásí se vítěz. Další moţností vyuţití etapových her je i například 

škola či školka v přírodě. Nejčastěji se totiţ etapové hry pouţívají právě na táborech. 

Na mnoha táborech jiţ měli etapové hry velký úspěch. Jedná se vlastně o soubor her. 

Různých závodů a soutěţí. Pokud některé druţstvo či druţstvo v některé etapě 

neuspějí, o to více se snaţí dohnat to v další etap. Jednotlivé etapy představují hry, 

které mají společný námět (příběh, dějovou zápletkou). Tato motivace je velmi 

důleţitá, Moţností, kde vzít takovou motivaci k celotáborové hře je mnoho. Máme tu 

nabídku jiţ vyzkoušených etapových her od zkušených autorů, ( např. M. Zapletal : 

Hry v přírodě ). Námět najdeme také v dobrodruţných románech (např. Hledání 

pokladu piráta Dragula), ve filmu (např. Cesta do pravěku), v oblíbené kníţce či 

pohádkách (např. O Zlatovlásce – viz kap. 5. 2. ) nebo ve vlastní fantazii ( např. Černá 

magie, Šílený Alfréd – viz kap. 5.1.). 

Etapová hra do denního reţimu tábora vnese radostné napětí, očekávání 

dobrodruţství a soutěţivost. 

Jak rozdělit děti pro takovou celotáborovou hru?  Ve většině táborů se všechny děti 

rozdělují do druţstev nebo druţin či oddílů.  
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Dříve, ale někde ještě i dnes, se  ěti rozdělují do homogenních skupin např. podle věku 

a pohlaví. Toto rozdělení je spojené s většími tábory. Máme tedy oddíl mladších děvčat 

a starších chlapců. Pokud je dětí ještě více můţeme mít ještě např. nejstarší dívky a 

chlapce. Zapojit takto rozdělená druţstva do hry je pak sloţité. Z vlastní zkušenosti 

mohu říci, ţe se osvědčilo jiné rozdělení. Pro celotáborovou hru je lepší,  pokud děti 

rozdělíme do heterogenní skupiny, kde je rozloţení  vyrovnané věkově i zastoupením 

dívek a chlapců. Tzn. tábor, který má 52 dětí rozdělíme na 4 druţstva / oddíly / po 13 

dětech. Při rozdělování dbáme na to, aby v kaţdém druţstvu byli stejně zastoupeni, jak 

chlapci mladší a starší, tak i děvčata mladší a starší. Samozřejmě nikdy se nám to 

nepodaří rozdělit naprosto ideálně, ale tímto rozdělením vlastně nepřímo výchovně 

působíme na děti. Druţstvo v celotáborové hře soutěţí samo za sebe, jeho členové se 

tedy budou řídit heslem:  „Jeden za všechny všichni za jednoho.“ Děti se zde učí 

odpovědnosti a ani si to neuvědomují. Při hře, která je náročná na pohyb v terénu, starší 

členové druţstva pomáhají těm mladším. Pokud je náplní hry nějaká  práce, zase záleţí 

na členech oddílu, jak si jednotlivé úkoly rozdělí. Tak například – úkol zní: rozdělat 

oheň a uvařit čaj z lesních rostlin! Chlapci půjdu na dříví a připraví ohniště, děvčata 

obstarají ostatní. Pokud toto všechno shrneme, vidíme jeden z významu etapových her 

– etapová hra učí děti ţít v kolektivu, chovat se odpovědně a ohleduplně. 

Při organizování a přípravě etapových her musíme brát v úvahu mnoho činitelů: 

1) Vhodný výběr motivace, který záleţí na sloţení dětí a jejich věku. 

 

2) Bezpečnost při hrách v terénu. Zde je důleţité proškolení organizátora hry  

(vedoucího) o bezpečnosti dětí. Stává se tak před odjezdem na tábor, kde 

vedoucí má projít školením, v jehoţ náplni je kromě jiného i otázka bezpečnosti 

a zdraví dětí. Zvýšené opatrnosti dbáme hlavně při pobytu  u vody (pozor na 

neplavce), při pobytu v horách, ve skalách a při nočních hrách. Ve tmě 

nepřipravujeme hru v nebezpečném nebo neprůchodném terénu. 

 

3) Fair play – česky řečeno poctivá hra. Musíme dětem neustále připomínat, ţe hra 

má smysl pouze tehdy, kdyţ hrajeme čestně. Pak z ní můţeme mít skutečnou  
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radost a máme právo radovat se z vítězství. Bohuţel v dnešní době si děti na 

tábor fair play jednání nenosí. Je tedy na vedoucích, jak si s nimi poradí. 

 

4) Chování k přírodě - zde platí: ,,Pohybuj se v přírodě tak, aby tě nebylo slyšet, 

ale snaţ se přitom sám vidět a slyšet co nejvíce!“ (Pike, Selby, 1994, s. 13) 

                                             

Příprava etapové hry před táborem je důleţitá. Nedá se 14 dní improvizovat. Tuto před 

táborovou dobu si rozdělíme do tří období: 

I. období přípravy (kapitola 4.1.) 

II. období vlastního provedení kapitola (4.2.) 

III. hodnocení etapové hry (4.3.) 

 

4.1. Příprava etapové hry  

 

Výběr  námětu – motivace 

Prvním úkolem a nejdůleţitější častí přípravy je výběr námětu . Ten určuje celý průběh 

hry . Námět můţe být vymyšlený, vybraný z literatury nebo z historie, v poslední době 

se stávají oblíbenými náměty z filmů či počítačových her.  Hráči se s motivací 

seznamují na začátku hry. Motiv navodí vhodnou atmosféru a napoví dětem něco 

z obsahu celé hry. Pomoci si můţeme i malým divadelním vystoupením, scénkou 

předem připravenou nebo jen pouhým přečtením časti knihy. Námět by měl být 

přitaţlivý a zajímavý nejen pro děti, ale i pro vedoucí, které bude podněcovat a 

inspirovat k vytvoření dalších variant hry. Nesmíme zapomenout, aby děj příběhu nebyl 

sloţitý a odpovídal věku dětí, které se zúčastňují her na táboře. Vhodně zvolený námět  

má motivační účinek a pomůţe účastníkům hry podávat lepší výkon, neţ by podávali 

bez motivace.  
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Název hry 

Je také důleţitý. Vhodně zvolený název podněcuje zvědavost dětí. Musí být výstiţný 

pro zvolený námět hry. Zde si dáváme pozor na pouţití cizích slov, které jsou pro děti 

nesrozumitelné, například: M. Zapletal (Stopami statečných, Zlatá horečka, Město 

v dţungli), L. Juřen (Z Paříţe do Dakaru, Poklad na ostrově, Jantarová stezka). 

 

Věková kategorie           

Při tvorbě programu tábora je potřeba brát v úvahu věkové zvláštnosti, které ovlivňují 

způsob zacházení s dětmi a do určité míry i obsah činnosti. Bě6ně pouţívané členění je: 

mladší školní věk (6 -10 let), 

střední školní věk  (11-13 let), 

starší školní věk (14 – 16 let), 

adolescence (přibliţně 17 – 20 let). 

Pro táborové účely připravujeme etapové hry pro děti ve věku od 7 do 14 let, musíme 

tedy skloubit zvláštnosti dvou prvních skupin. Tato věková kategorie je nejvíce 

přístupna hrám, touţí po dobrodruţství, soutěţení a mají bujnou fantazii. Některé 

etapové hry např. celoroční lze přizpůsobit i dětem mladšího věku 6 – 7 let) - Z 

pohádky do pohádky, O Zlatovlásce,…  

 

Časové období          

           Tábor se většinou koná v době letních prázdnin. Počasí by tedy mělo být ideální 

pro jednotlivé hry. Ale i počasí se můţe nevydařit. V takovém případě musí být 

připravena tzv. ,,mokrá varianta“ pro etapovou hru. Tedy co s dětmi dělat, hrát 

v období nepříznivého počasí. Délka tábora bývá různorodá od 7 dní aţ po 21 dní. 

Podrobné rozpracovaní etapové hry  
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             Organizační rozčlenění účastníků to není nic jiného, neţ rozdělení dětí celého 

tábora do menších celků – druţstev. O tomto rozdělení jsem psal jiţ v předchozí 

kapitole číslo 3. 

Po stanovení námětu a názvu hry, zpracujeme celý příběh, tedy podrobný popis 

jednotlivých etap. Důleţitý je způsob, jak budeme jednotlivé etapy hrát. V úvahu musí 

brát i zařazení do reţimu dne (např. součinnost s výdejem jídla). Nesmíme zapomenout  

na materiální vybavení pro hru, které je potřeba zajistit před odjezdem na tábor a to 

hlavně z důvodu dostupnosti – těţko budeme v lese shánět např. provázky, nafukovací 

míčky, stopky, krepový papír apod. Dalším krokem bude stanovení dílčích úkolů pro 

jednotlivé vedoucí či instruktory. V této části je nutné seznámit všechny aktéry hry 

s přesnými pravidly a zodpovědět moţné dotazy dětí. Nemělo by se stávat, ţe je hra 

narušena kvůli nejasnosti pravidel. 

 

Hodnocení a bodovaní 

Součástí přípravy etapové hry je i promyšlení způsobu hodnocení a bodovaní 

jednotlivých etapa celé etapové hry. Zde opět záleţí na organizátorovi hry. Existuje 

mnoho způsobů  jak hodnotit, tak  např: 

I. soutěţí-li 4 druţstva, vítěz dané etapy dostanete 4 body, druhý 3 body, atd.., 

II. nemusíte přidělovat jen body zapisované do tabulek, pro hru máme připravenou 

mapu, např. hradu s nevybarvenými políčky, po kaţdé etapě vybarvíme 

patřičný počet políček, 

III. lze pouţít i jiného materiálu - za vítězství dáváme zlaté či stříbrné /plíšky /, 

oddíl si uchovává po celou dobu tábora ve váčku 

IV.  vítězná druţstva odměňujeme soškami (vyrobíme z moduritu nebo odlijeme ze 

sádry), které lze vyuţít v závěrečné hře / dle předlohy televizní soutěţe 

Stopa Xapatamu/, 

V. odměňujeme formou papírových peněz předem vyrobených. 

    Při kaţdém způsobu hodnocení a bodování bychom měli dodrţovat zásadu, ţe kaţdé 

druţstvo (tedy i to poslední) získá určitý počet bodů. 
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4.2  Provedení etapové hry 

 

Zahájení etapové hry. 

Vstup do hry je důleţitý, proto ho musíme dobře promyslet. Nejprve zváţíme dobu 

zahájení, například ráno při nástupu, či večer při táborovém ohni. Pro navození správné 

atmosféry pro hru si můţeme pomoci například malou scénkou, dobovým oblečením 

nebo nástupem v určitých kostýmem k danému tématu. 

 

Průběh etapové hry. 

V průběhu hry budeme muset často operativně reagovat na určité změny. Mohou to být 

změny podmínek, moţnosti, počasí a mnoho dalších činitelů, které nemůţeme ovlivnit. 

Nesmíme zapomenout také na moţné kritické připomínky a názory ze strany dětí. 

Důleţité je, aby ihned po skončení etapy došlo k jejímu vyhodnocení. 

 Před zahájením jednotlivých etap upřesníme přímo na místě prostory, ve 

kterých se budou jednotlivé etapy hrát. Zahájit etapu lze několika způsoby. Například 

vyvěšením příslušného praporku, zvukovým signálem, vyvěšením vlajky, umístěním 

předmětu typického pro hru na nějakém místě tábora atd. Po předávání informací o hře 

můţeme zvolit i jednotnou úpravu papíru (ohořelá zpráva, druh písma, zašifrovaná 

zpráva, atd.) 

Zakončení etapové hry. 

 Zakončení etapové hry je důleţitou částí, proto je třeba vše předem připravit. Zvolíme 

vhodné místo pro tuto příleţitost (zřícenina hradu, jeskyně, hráz rybníka za svitu 

měsíce, památné místo, atd.). Místo musí zapadat do celé motivace a závěrečného 

příběhu.  

 Pro závěr ponecháme všechny jiţ zaběhnuté znaky, které byly pouţity 

v průběhu hry. Například dobový oblek (HUSITÉ), čelenky (INDIÁNI), různé 

pomůcky – vysílačky (CESTA DO BUDOUCOSTI ), oddílové pozdravy, hesla nebo 

písně. Takto připravený závěr budou děti o to více proţívat. Součástí závěru je 



29 
 

vyhlášení výsledků a předání odměn. Závěr by měl být vyvrcholením celé hry, většinou 

bývá i zakončením tábora, a proto by měl něčím výjimečný, aby zůstal v paměti všem 

účastníkům. 

 

4.3.  Hodnocení etapových her  

 

Hodnocení vůbec je hnacím motorem všech her a soutěţí. Hodnocení jednotlivých etap 

vyvolává v dětech zdravou ctiţádost a bojovnost. Etapové hry lze hodnotit různým 

způsobem. Kaţdý (jednotlivec, oddíl)  dostává za svůj výkon v etapě body, například 

v podobě různých táborových platidel, kilometrů na mapě, děti dostávají různá 

zvířátka, která si přišívají na čelenku ( etapová hra – Indiánské léto) a spoustou dalších. 

 Při hodnocení etapových her se musíme vyvarovat všech problémů, které 

mohou při bodování nastat. Mohou to být například: 

- děti nepochopí způsob bodování (důvod: zvolili jsme nevhodný způsob 

bodování nebo ho jen špatně vysvětlili) 

- děti pracují jen za body (asi jsme zvolili nevhodné činnosti k bodování) 

- vedoucí hry vede špatně evidenci (a tím dochází k dohadům dětí, nedůvěra k 

vedoucí a  nezájem o hru)  

- příliš sloţité bodování, které vede k různému výkladu pravidel 

- jeden oddíl či jednotlivce značně všem utíká (důvodem můţe být špatně 

vyváţený oddíl nebo nevhodně zvolený způsob bodování) 

Je proto třeba drţet s některých obecných pravidel: 

- hodnotit spravedlivě 

- adresně 

- bezprostředně po akci 

- úměrně věku dětí 

- vysvětlit důvody 

- netrestat v afektu 
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Jak vedeme bodování etapových her? 

 Základním pravidlem je jasnost a přehlednost. Bodování si vede oddílový 

vedoucí u sebe v sešitě, pro případ, ţe nástěnka s výsledky podlehne počasí či 

nějakému vandalovi. Vyvěšený přehled o bodování je na místě, kam mají děti volný 

přístup. Děti musí být neustále informovány o průběhu a stavu etapové hry. Je lepší 

vytvořit si atraktivní poutač (mapa, nákres, obrázek, puzzle, …..), který láká děti svým 

vzhledem a ještě jim dává informace o hře. 

Pro větší motivaci lze bodování vyznačovat dětem na tričku, čelence, opasku aj. 

 

Odměňování.  

Součástí vyhodnocování a zakončení etapové hry je i odměna za umístění. Odměny lze 

zakoupit (sladkosti, hračky, kníţky, …..), ale pro některé děti je nejatraktivnější 

odměnou něco co si nemůţou koupit. Jsou to různé diplomy (viz příloha č. 1), 

zpěvníky, trička s motivem tábora, různé pamětní listy, vlastnoručně vyrobený suvenýr 

z tábora v rámci hry atd.   

 

5.  Ukázky etapových her 

 V následující části práce jsou uvedeny ukázky dvou etapových her. První hra je 

vhodná pro děti ve věku od 9 do 15 let, druhá hra pro 6 aţ 8 let. Jejich vyuţití je moţné 

hlavně na dětských letních táborech, ale lze je upravit pro celoroční etapovou hru 

zájmového krouţku, či druţiny. Uvedené hry nejsou přesně předepsány a není tedy 

třeba dodrţovat při jejich realizaci postup. Jsou jen pomůckou, návodem pro začínající 

vedoucí, nebo jen pro inspiraci ostatním, kteří vytvářejí etapové hry. U kaţdé etapové 

hry se předpokládá její dopracování, úprava a případné doplnění podle podmínek jejího 

uskutečňování. Vše záleţí na organizačních schopnostech vedoucích, jejich fantazii a 

na dětech, pro které je etapová hra určena. 
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5. 1. Etapová hra „Šílený Alfréd“ 

Etapová hra s názvem Šílený Alfréd nevychází z ţádné dosud publikované předlohy, 

motivace je vymyšlená dle fantazie vedoucích letního tábora v Jesenici v roce 2009. 

Věk dětí: Hra je určena pro děti ve věku od 9 do 15 let na letním táboře.  

Herní jednotka: Smíšené oddíly (stanový tábor - asi 50 dětí) 

Počet etap: Deset. 

 

Celková motivace: 

      Vědci se rozhodli, ţe prozkoumají důkladně dějiny tak, aby uţ se konečně objasnily 

a osvětlily všechny tajemné události. Vytvoří tedy stroj času. Tento stroj času je však 

ukraden šíleným vědcem - profesorem Alfrédem, který stál u jeho vzniku, ale který se 

rozhodl vyuţít jeho výkon pro svou vlastní potřebu. Začíná v dějinách měnit některé 

důleţité události a snaţí se na nich zbohatnout. Proto se „Rada na ochranu dějin“ 

rozhodla vyslat záchranný tým a tím zabránit Alfrédovy v jeho konání a ničení. 

Profesor Alfréd však zničil některé plány na zhotovení nového stroje času a proto byla 

povolána rada, aby vybrala špičkové odborníky na výrobu nového stroje a zároveň na 

trestnou výpravu. Ti odborníci to jsou děti, které po svém příjezdu na tábor zhotoví 

z přírodních materiálů nový stroj času. Tento stroj času bude stále v blízkosti tábora a 

při vyhlašování kaţdé nové etapy v něm najdou zprávu o tom, co mají podniknout. 

K vyhlášení můţeme pouţít například barevné praporky na kuchyni. Při nástupu se 

dětem předčítá stručný obsah historického období, kam právě směřují.  

 

První etapa: 

Motivace – Alfréd dorazil se svým strojem do pravěku. Musíme si pospíšit, neboť má 

jiţ značný náskok. Ale také musíme něco jíst, naše zásoby byly zničeny při přenosu. 

Proto je potřeba doplnit zásoby jídla na další cestu za Alfrédem. 
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Hra – ZVÍŘÁTKA 

Jméno hry Zvířátka 

Typ Honící 

Počet vedoucích 8 aţ 10 

Potřebné věci Kaţdý hráč šátek,vedoucí cedulku na záda 

z názvem zvířete a ţetony.  

Hráči 10 - 50 

Doba 20 aţ 40 min. 

Jak Muţe se hodnotit jednotlivec i oddíl  

 

Vedoucí běhají volně po lese, děti je chytají. Kaţdý vedoucí představuje jiné zvíře 

(jinak obodované), například medvěd 10 bodů, zajíc 3 body, atd. Kaţdé zvíře můţe 

bojovat o svůj ţivot. Klasická šátkovaná, kdy všichni mají za pasem šátek, který volně 

splývá podél těla. Jeho vytaţením je oběť zneškodněna. Tj. zvíře je mrtvé (odevzdává 

body) a dítě je vyřazeno ze hry. Někdy je moţné pro delší průběh hry dát dětem více 

ţivotů.  

Druhá etapa: 

Motivace – Stroj času nás přenesl do dob výpravných cest Marca Pola. Alfréd se hodlá 

zmocnit velkého nákladu zboţí (zlato, látky, drahokamy,…..) určeného pro sultána 

Kublajchána. Alfréd tak chce získat peníze pro své další výpravy. Abychom tomu 

zabránili, musíme si sehnat pomocníky, znající dobře místní poměry. 

Hra – KARAVANA 

Jméno hry Karavana 

Typ Honící 

Počet vedoucích Asi 8 karavan 

Potřebné věci Vedoucí cedulku na záda s názvem, šátek, 

ţivoty pro děti.  

Hráči 10 - 50 

Doba 10 aţ 20 min. 

Jak Hodnotíme oddíl  
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Oddíl se rozdělí do dvojic. Celé čtyři oddíly rozdělené do dvojic vybíhají do lesa a tam 

hledají vedoucí, kteří představují karavanu. Úkolem dětí je karavanu chytit. Podmínkou 

pro chycení je, ţe se dvojice musí drţet za ruce. Pokud se pustí a karavana jednoho 

z nich chytí, tak má dvojice smůlu a karavanu uţ nemůţe chytit. Musí se vrátit do 

tábora pro ţivot. Při vzájemném chytání lze pouţít šátky, dotek nebo pruh krepového 

papíru na ruce. Náhradní ţivoty pro děti jsou uloţeny v táboře, na předem určeném 

místě a jejich výdej sleduje určený vedoucí. 

 

Třetí etapa: 

Motivace – Egypt. Profesor chce zlato mrtvých faraónů propašovat na místo, kde by 

setrvalo bezpečně aţ do našeho století a on zbohatl jeho objevením. Povede se mu zlato 

získat, ale jeho snaha je překaţena díky nám. Našim úkolem je přenést všechno zlato 

zpět, vrátit tedy vše do původního stavu. Takţe se musí poklad propašovat ze skladiště 

zpět do hrobek a to všechno za úplné tmy. 

Jméno hry PRONÁŠENÍ 

Typ Honící 

Počet vedoucích  8  

Potřebné věci Ţivoty pro děti, krepový papír na 

vyznačení kruhu v táboře.  

Hráči 10 - 50 

Doba 20 aţ 30 min. 

Jak Hodnotíme oddíl  

 

Hra – PRONÁŠENÍ 

Dva oddíly odejdou za večerního šera na určené stanoviště v lese. Zbývající oddíly se 

rozmístí po táboře.  Jejich úkolem je bránit skladiště (okruh uprostřed tábora) před 

útočícími oddíly. Jejich úkolem je naopak, dostat se do kruhu a donést zlato (lze vyřešit 

kovovými plíšky). Po vyčerpání ţivotů si oddíly vymění postavení. 
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Čtvrtá etapa: 

Motivace – Husité. Profesor se spojil s odpůrci husitů a prozradil jim, které boje jsou 

pro ně osudné a které chyby udělají. Nepřátelé budou samozřejmě vyuţívat rad od 

profesora k svému prospěchu. Děti se tedy přidají k husitům a pomohou jim zvítězit.  

 

Jméno hry VÍTKOV 

Typ Honící 

Počet vedoucích  8  

Potřebné věci Ţivoty pro děti, šátek, krepový papír na 

vyznačení kruhu v lese.  

Hráči 10 - 50 

Doba 20 aţ 30 min. 

Jak Hodnotíme oddíl  

 

Hra - VÍTKOV 

Hraje se s vlajkou a šátkem. Vedoucí si najdou nějaké vyvýšené místo, které se dobře 

brání ze všech stran. Na vrcholku se fáborky vyznačí místo (kruh, čtverec), kam musí 

oddíly dopravit svou vlajku. Dále je potřeba vyznačit místo, kam budou odcházet jiţ 

z boje vyřazení. Kaţdý oddíl bojuje za sebe a snaţí se prolomit obranu vedoucích a 

svou vlajku doručit na vyznačené místo. Komu z dětí nebo vedoucích je vytaţen šátek, 

odchází z boje. Ten oddíl, který jako první dosáhne kruhu a zabodne zde vlajku, vyhrál 

a odchází z bojiště a nechává prostor ostatním oddílům k dosaţení kruhu. Pokud je 

málo dětí nebo dosáhnou rychle vrcholu, hra se můţe opakovat i několikrát. 

Zapisujeme vítězství a další pořadí dosaţení kruhu. 

 

Pátá etapa: 

Motivace – Mořeplavby. Kryštof Kolumbus. Alfréd uniká před Radou na obranu dějin 

po moři. Najednou se všichni ocitají ve veliké mlze. Nikdo nic nevidí, jakoby všichni 

oslepli. 
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Jméno hry Bílá slepota 

Typ Honící 

Počet vedoucích  8  

Potřebné věci Šátek na oči, krepový papír na vyznačení 

trasy, lavory, provázek. 

Hráči 10 - 50 

Doba 20 aţ 30 min. 

Jak Hodnotíme oddíl  

 

Hra – BÍLÁ SLEPOTA  

Oddíl se rozdělí na dvě druţiny. V kaţdé si zvolí zástupce. Pak náhle všichni oslepnou, 

kromě svého zástupce, který musí být schopný radit ostatním a vést je. Všichni se chytí 

za ruce, vytvoří hada, který vede jediný zástupce, který vidí. Prochází po táboře nebo 

v lese, kde jsou připravena stanoviště s úkoly. Např. postavit stan, projít překáţkovou 

dráhu, prokličkovat mezi lavory s vodou, atd. Měří se čas. Začátek hry je proveden 

hromadným startem, potom si vedoucí (ten co vidí) odvede své druţstvo na kterékoliv 

stanoviště a plní zadané pokyny.  

Šestá etapa: 

Motivace – Čína. Na starém svitku je čínským písmem (znaky) napsaná zpráva 

k nalezení mapy. Podle této mapy lze najít starou sošku boha Oxidéma, která má prý tu 

moc, ţe dokáţe léčit. Je třeba naučit se rozumět tomuto starému písmu. Sošku je třeba 

najít dříve neţ Alfréd. 

Jméno hry Kresba na kameny 

Typ Běhací a na paměť  

Počet vedoucích  4  

Potřebné věci Cedulkys obrázky, 4 velké  papíry, 4x 

tuţka 

Hráči 10 - 50 

Doba 20 aţ 30 min. 

Jak Hodnotíme oddíl  
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Hra – KRESBA NA KAMENY 

Na kameny v lese se namalují křídou jednoduché obrázky (lehce zapamatovatelné). 

Děti v oddíle se rozdělí do dvojic a vybíhají do lesa. Jejich úkolem je najít a 

zapamatovat si obrázky a potom je co nejpřesněji namalovat na papír. Do lesa vybíhá 

jedna dvojice z kaţdého oddílu na dobu 5 ti minut. Kaţdý oddíl dostane arch papíru a 

přesný počet obrázků, které musí najít. 

Sedmá etapa: 

Motivace - Jsme v Řecku a Alfrédovým cílem je tentokráte bájný Olymp, ale 

především se hodlá zmocnit věcného ohně, aby nebyly nikdy zahájeny Olympijské hry 

- symbol míru. Naším úkolem je se o oheň postarat a uchránit ho před Alfrédem. 

Jméno hry Přenášení ohně 

Typ Zručnost 

Počet vedoucích  4  

Potřebné věci Provázek, tyčky, stopky, zápalky 

Hráči 10 - 50 

Doba 15 aţ 30 min. 

Jak Hodnotíme oddíl  

 

Hra - PŘENÁŠENÍ OHNĚ 

Tato hra spočívá v šikovnosti dětí. Při hře je třeba dbát zvýšené opatrnosti nad 

bezpečností dětí. U kaţdé skupiny je určen vedoucí, který provádí nepřetrţitý dohled. 

Úkolem je pomocí přírodních materiálů přenést oheň z určitého místa zpět do tábora. V 

našem případě si děti oheň napálili od bohů, pomocí kůry, vyrobené louče apod.  V 

táboře pak musí rozdělat oheň, který musí být tak velký, aby přepálil provázek 

nataţený nad ohništěm. Hodnotíme čas potřebný k tomuto úkolu. 
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Osmá etapa: 

Motivace – Král Artuš.  Morgana  - zlá čarodějka se zmocnila svatého grálu pro 

Alfréda. Jediná moţnost, jak zlomit její moc je, vydat se pro pomoc k Merlinovi. 

Musíme mít však s sebou kouzelnou dračí krev, s pomocí níţ se vyplaví z dračí tůně 

zaříkadlo, které smí přečíst pouze Merlin. Tím se svatý grál dostane z rukou Morgany. 

Dračí krev je vzácná a Morgana se bude snaţit tuto cestu překazit kladením nástrah. 

 

Jméno hry Dračí krev 

Typ Zručnost 

Počet vedoucích  8  

Potřebné věci Igelitový pytlík, obarvenou vodu, fáborky 

z krepového papíru   

Hráči 10 - 50 

Doba 2 aţ 3 hodin. 

Jak Hodnotíme oddíl  

 

Hra - celodenní výlet např. do lomu (či jiné zajímavé místo). Děti ráno vyrazí dle 

značené cesty. Nesou sáčky, ve kterých je dračí krev (obarvená voda v igelitovém 

sáčku). Tuto krev budou potřebovat v lomu, kde je ukryto zaříkadlo, ale hluboko ve 

skále. Pro cestu zvolíme obtíţný terén, aby děti musely krev opatrovat. Cestou můţeme 

pro zpestření připravit různé drobné úkoly. 

 

Devátá etapa: 

Motivace - Profesor se dostane mezi indiány a pokusí se vyhladit některé kmeny a za 

pomoci lupičů získat mapy míst, kde indiáni střeţí své poklady. Tato naleziště pak chce 

uhlídat a získat co největší majetek pro sebe. Několik indiánů se zachránilo a ukrylo 

mapku na těţko dostupné místo v horách. Cílem je mapku uchránit před chamtivým 

profesorem. 
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Jméno hry Ašoka 

Typ Běhací a paměťová 

Počet vedoucích  4  

Potřebné věci Papír, lístky do lesa s citáty, stopky 

Hráči 10 - 50 

Doba 15 aţ 30 min. 

Jak Hodnotíme oddíl  

 

Hra - AŠOKA 

Hra spočívá v tom, ţe v lese jsou po stromech umístěná různá přísloví (např. Jak se do 

lesa volá, tak se z lesa ozývá.). U kaţdého přísloví je napsané číslo. Děti vybíhají opět 

po dvojicích do lesa a snaţí se najít a zapamatovat si co nejvíce přísloví i s číslem a pak 

je nahlásit zapisovateli.  Vyhrává ten oddíl, který dá dohromady jako první všechna 

přísloví i s číslem.  

 

Desátá etapa: 

Motivace – Profesor se chystá do budoucnosti a chce tam  získat některé objevy, které 

by si pak nechal v naší době patentovat  jako své a tím zbohatnul.  

 

Jméno hry Čísla 

Typ Běhací  

Počet vedoucích 8  

Potřebné věci Čelenky s čísly 

Hráči 10 - 50 

Doba 15 aţ 30 min. 

Jak Hodnotíme oddíl  
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Hra – ČÍSLA 

Pro tuto hru je potřeba vyrobit čelenku s vícemístným číslem pro kaţdého hráče  ( stačí 

kartička tvrdého papíru a provázek či obvaz, který připevníme k papíru sešívačkou). 

Hrajeme na omezeném, předem vyznačeném prostoru. Hrají jednotlivé oddíly proti 

sobě a jako ţivoty poslouţí opět šátky, lístečky nebo krepák. Úkolem je zneškodnit co 

nejvíce protivníků, a to třemi způsoby: odebráním šátku, dotek protihráče nebo 

přečtením čísla na hlavě. Děti si mohou mezi sebou v oddíle čelenky s čísly měnit. 

Hráč se smí skrýt za stromem, ale nesmí si však číslo zakrývat rukou nebo něčím 

jiným.   

 

Vlastní zkušenosti a postřehy k této etapové hře.  

V příloze číslo 2 přikládám moţné tabulky pro dílčí a celkové bodování. Pokud jde o 

hry a soutěţe zařazené do této etapové hry, ve většině případů se setkaly s úspěchem, 

jak u dětí, tak i u vedoucích. Největší zájem byl o hry, kde se aktivně zapojovali i 

vedoucí (např. Zvířata, Vítkov). Rád bych upozornil na některé menší problémy, které 

se vyskytly při organizaci některých her. 

Tak např. hra čísla – je třeba důkladně připravit pomůcky, tzn. kartičku s číslem 

upevněnou na čele provázkem. Děti běhají po lese, plíţí se křovím a tak dochází 

k poškození čelenek. Další důleţitá věc jsou čísla napsaná na kartičce. Např. pro 

nejstarší děti doporučuji vyšší čísla, třeba i čtyřmístná. Naproti tomu menším dětem 

postačí čísla niţší. Při hře pronášení je třeba přesně vymezit území, po kterém se 

pohybují obránci a útočníci. Důleţité je vysvětlit pohyb v kruhu, kde je uloţeno zlato 

tzn., ţe obránce do kruhu vůbec nesmí. Další hrou byla hra zvířata. Zde se vyskytnul 

problém, ţe po deseti minutách hry, jiţ dva oddíly neměly ţivoty. Je tedy lepší, pro 

takovéto hry počítat s variantou náhradních ţivotů. 

Kolektiv vedoucích, kteří tuto etapovou hru připravovali, jiţ během uvádění, přicházeli 

na spoustu nových variant a her, které by se daly začlenit.  

Při vyhlášení etapové hry byla připravena scénka, kdy profesor Alfréd proběhl 

táborem a zanechal za sebou pouze tmu (barevná dýmovnice).  
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Závěr příběhu - Alfréd byl dostiţen a stroj času, kterým cestoval dějinami a 

páchal zlo, byl nenávratně zničen. Vyhlášení celkových výsledků celotáborové etapové 

hry byl u táborového ohně v předvečer odjezdu, kde k dětem promluvil zástupce Rady 

obrany dějin Země a přednesl poděkovaní za pomoc při obraně historie. Poté byly 

vyhlášeny výsledky jednotlivých druţstev a předány menší sladké ceny a trička 

s emblémem rady na obranu země. 

 

5.2. Etapová hra „Zlatovláska“ 

 

Etapová hra vyuţívá pohádky Karla Jaromíra Erbena – O Zlatovlásce, která motivuje 

jednotlivé etapy. Pře začátkem hry se dětem přečte originál pohádky od K. J. Erbena, 

aby se seznámily s postavami, s kterými se budou setkávat v průběhu hry. V případě 

letního tábora si vedoucí připraví dramatizaci této pohádky, jako uvedení do děje. 

Věk dětí: Hra je určena pro malé děti ve věku 6 – 8 let na letním táboře nebo jako 

celoroční etapovou hru zájmového tvaru / s případným vyvrcholením hry na táboře /.  

Herní jednotka: Jednotlivci nebo oddíly  

Počet etap: Jedenáct, většinou s jedním úkolem  

První etapa  

Motivace: Za devatero horami, devatero lesy a řekami bylo jedno království. Tam vládl 

starý, mrzutý a zlý král. Byl velmi mrzutý a nesnesl ţádného slouţícího.  Jen Jiříka. 

Jiřík se tedy musel o krále starat. Král mu však nebyl pranic vděčný. Ještě hůř se však 

měli královi poddaní. Zatímco králova pokladnice přetékala zlatem, neměli poddaní ani 

dost chleba. V tom království ţila také jedna moudrá vědma. Poslouchala bázlivé 

stíţnosti lidí a rozhodla se jim pomoci. Stařenka usoudila, ţe zmoudří-li starý král, 

nebude uţ mořit lidi. Co tedy udělala? Stařenka chytila hada, ale ne obyčejného hada, 

čarovného hada. Kdo snědl jen docela maličký kousíček jeho masa, porozuměl všemu 

co si ptáci, zvířata a příroda povídají. A ten, kdo pozorně poslouchá, bude jedním 

z nejmoudřejších. Stařenka uloţila hada do košíku a spěchala s ním na zámek. Jiřík 

upravil tohoto hada králi v chutný pokrm. Ale protoţe upečený had tolik voněl, Jiřík 
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neodolal a kousíček ochutnal. Teprve potom si uvědomil, ţe mu král nakázal 

nedotknout se ani kousíčku pečeně. Král mu slíbil, ţe ho dá popravit, ochutná-li …..  

Jiříkovi nezbylo, neţ králi své provinění zatajit. Brzy však zjistil, ţe teď rozumí 

přírodě, její řeči a tajemstvím.  

 

Úkol: Protoţe vám se nepodařilo ochutnat ani kousek kouzelného hada, musíte si 

poradit se znalostmi o přírodě sami. Následuje malá orientační hra s poznáváním 

přírody.  

 

Jméno hry Poznej přírodu 

Typ poznávací  

Počet vedoucích 8  

Potřebné věci 5 květin (ţivé nebo obrázky), 3 stromy 

listnaté  (ţivé nebo obrázky), 3 stromy 

jehličnaté (ţivé nebo obrázky), 3 obrázky 

zvířátek. 

Hráči 10 - 50 

Doba 30 aţ 45 min. 

Jak Hodnotíme jednotlivce 

 

Druhá etapa  

Motivace: Jiříkovi dalo velkou práci utajit před králem, ţe rozumí řeči zvířat. Vţdyť 

král slyšel totéţ, co Jiřík, který nesměl ani mrknutím oka dát najevo, ţe slyší něco, co 

nemá. Bylo to velmi těţké neusmát se, kdyţ si králův kůň stěţoval koni Jiříkovu na 

svého tlustého jezdce. Král poslouchal, ale nezmoudřel, po návratu dal svého koně 

nemilosrdně zbičovat. Nic nepochopil, ničemu se z hlasů přírody nenaučil, byl pořád 

hloupý a zlý jako předtím. Stařence se tedy nepodařilo svým činem pomoci království 

k lepšímu králi. Zato Jiřík velmi pozorně naslouchal všemu, co se kolem děje. Dozvídal 

se stále zajímavější věci, byl chytřejší a moudřejší. Jednoho dne seděl král ve sloupové 

síni, potil se a přemýšlel, jak ještě více trápit podané. Jiřík stál za ním a doléval mu do 

poháru ovocnou šťávu. V tom dosedli na okno dva vrabci. Tahali se o dlouhý zlatý vlas 
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a křičeli při tom, ţe patří krásné dívce – Zlatovlásce. Král poslouchal jejich štěbetání a 

Jiřík, který mu naléval víno, se ohlédl a přelil. Králi bylo v tu chvíli jasné, ţe tehdy 

Jiřík ochutnal kousek hada. Král se rozčílil a zařval, aţ vrabci odletěli. V Jiříkovi byla 

malá dušička. Dá ho král popravit? Král v zuřivosti chtěl nechat Jiříka popravit, ale pak 

si uvědomil, kde by vzal nového sluţebníka? Král rozhodl, ţe Jiřík vykoná a něco 

uţitečného a přivede mu onu zlatovlasou pannu. Pak se ho král můţe zbavit. Jiříkovi 

tedy nezbylo nic jiného, neţ se vydat do světa hledat krásnou Zlatovlásku. 

 

Úkol:  Kdyţ se Jiřík vydal na cestu, nemusel se jako my řídit dopravními předpisy, jen 

na lupiče si musel dávat pozor. Kdyţ se dnes na jakoukoliv cestu vydáte vy, musíte 

znát dopravní značky a zásady chování na vozovce. Malá orientační hra s poznávačkou 

na dopravní značky. Lze vyuţít i dopravní hřiště, pokud je v dosahu. 

Jméno hry Cestou necestou 

Typ poznávací  

Počet vedoucích 8  

Potřebné věci Obrázky dopravních značek, sponky a 

kartičky pro děti na zapisování úkolů  

Hráči 10 - 50 

Doba 30 aţ 45 min. 

Jak Hodnotíme jednotlivce 

 

Třetí etapa. 

Motivace: Jiřík se vydával na cestu, jak mu král nařídil. Putoval dlouho, kdyţ došel do 

hlubokého lesa. Tady zabloudil a nemohl se z lesa vymotat. Musel se řídit sluncem, 

mechem, stopami zvěře a potůčky. Aby neumřel hlady, sbíral houby a bobule, ţivil se 

masem ulovených ţivočichů. Kdyţ sbíral houby, musel si dávat velký pozor, aby 

nesnědl nějakou jedovatou. Kde by potom hledal v této pustině lékaře? 

Úkol: Poznávačka zaměřená  na znalosti jedlých a nejedlých – jedovatých hub. 
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Jméno hry Poznej svou houbu 

Typ poznávací  

Počet vedoucích 8  

Potřebné věci Karty hub, případně ţivé exponáty 

Hráči 10 - 50 

Doba 30 aţ 45 min. 

Jak Hodnotíme jednotlivce 

Čtvrtá etapa.  

Motivace: Protoţe Jiřík sledoval také stopy zvěře, je vidět, ţe se v nich vyznal.            

Naštěstí ovládal stopování natolik, ţe si nespletl stopy divokého kance se stopami srnčí 

zvěře. Takţe se mu nestalo, jako mnohým, kteří stopy nepoznají, ţe by cestou na srnce 

byl překvapen zlověstným chrochtáním. 

 

Úkol: Jiřík se naučil rozeznávat stopy na lovech a honech, které pořádal Král. Nauč se i 

ty poznávat stopy zvěře (podle místních podmínek). Nauč se stopy odlévat – bude to 

pěkná památka na pobyt v přírodě (sádrový odlitek stopy) a navíc se mnohem lépe 

naučíš stopy poznávat. 

Jméno hry Ulov si svou stopu 

Typ Výtvarná   

Počet vedoucích 8  

Potřebné věci Sádru, vodu, špachtličku, barvy a štětec 

Hráči 10 - 50 

Doba 30 aţ 45 min. 

Jak Hodnotíme jednotlivce 

 

Pátá etapa 

Motivace: Jiříkova cesta byla velmi namáhavá. Jako se mu hodilo, ţe je v dobré 

kondici díky cvičení a otuţování. Však také při své cestě musel spát pod širým nebem a 
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občas i zmokl. Jednou se zatoulal k velkému jezeru. Na břehu v bahně sebou házela 

ryba a zlostně funěla. Nemohla se nedostat zpět do vody. Jiřík rybě pomohl zpět. 

 

Úkol: Jak jsme poznali, Jiřík je zdatný, vytrvalý a odváţný a také dobrosrdečný, kdyţ 

zachránil rybu. Dokázal zatím překonat všechny překáţky, které se mu postavily do 

cesty. Následuje závod s překáţkami v lese. Děti si najdou jednu větev do druţstva a 

dostanou jeden tenisák, s kterým musí projít danou trasu, aniţ by se dotkly rukou 

tenisáku.    

 

Jméno hry Mini golf 

Typ Zručnost a rychlost   

Počet vedoucích 8 

Potřebné věci 8 tenisáků, 8 klacků 

Hráči 10 – 50 

Doba 30 aţ 45 min 

Jak Hodnotíme oddíl 

 

Šestá etapa 

Motivace: Cesta nakonec dovedla Jiříka ke králi skleněného zámku. Tento král má 

dcery, z nichţ jedna se jmenuje Zlatovláska. Ucházelo se o ni jiţ mnoho nápadníků, ale 

ţádný zatím nesplnil královy podmínky. Proto jsou všichni nápadníci v hladomorně. To  

však Jiříka neodradilo. Nechal se přivést ke králi. Král byl ve špatné náladě, bolely ho 

zuby od sladkého. Návštěva Jiříka mu tedy přišla vhod. Chtěl se rozptýlit a tak nechal 

Jiříka, aby mu zlepšil náladu a předváděl to, co na svých cestách viděl za profese.    

 

Úkol: Je dobré znát a umět vyprávět a předvést nějakou scénku nebo povolání, aby to 

druzí poznali. Uspořádáme soutěţ, ve které děti hádají různé profese. 
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Jméno hry Hádej hadači  

Typ Tipovací   

Počet vedoucích 4  

Potřebné věci Nic 

Hráči 10 - 50 

Doba 30 aţ 45 min. 

Jak Hodnotíme oddíl 

 

Sedmá etapa. 

Motivace: Druhý den se Jiřík dozvěděl první úkol, který musí splnit. Měl vylovit 

z jezera v zámecké zahradě prsten, který tam princezna ztratila. Jiřík si dlouho nevěděl 

rady. Pak si vzpomněl na velkou rybu, které pomohl. Ryba se hned objevila a prsten ze 

dna jezera Jiříkovi vylovila.  

Úkol: Abychom mohli splnit tento úkol?  Nám  asi ţádná ryba nepomůţe. Uspořádáme 

závody v lovení prstenu, kdo dokáţe vylovit svůj prsten. V bazénu  jsou různě 

rozmístěny puky a míčky a děti mají za úkol vylovit je v co  nejkratším čase, aniţ by je 

chytila nějaká štika. Vyhrává ten oddíl, který vyloví nejrychleji vše své barvy. Do vody 

smí jen jeden z oddílu, a pokud je chycen ve vodě, tak se musí vrátit zpět na břeh a 

můţe jít další z oddílu.  

Jméno hry Lov prstenu 

Typ Plavání - potápění   

Počet vedoucích 4 tvoří štiky a 4 tvoří záchranný tým  

Potřebné věci 8 barevně rozlišených puků, 8 barevně 

rozlišených míčků  

Hráči 10 - 50 

Doba 15 aţ 20 min. 

Jak Hodnotíme oddíl 
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Osmá etapa 

Motivace - všichni se divili, jak mohl Jiřík tento úkol splnit. Zbytek dne se Jiřík toulal 

po zámku a zpíval si pro radost. Najednou se otevřelo okno a v něm dvanáct panen, z 

nichţ jedna měla zlaté vlasy a všechny poslouchaly Jiříkův zpěv. Nakonec zlatovláska 

hodila Jiříkovi růţi, jako odměnu za jeho zpěv.             

 

Úkol: Jak je vidět, písně jsou někdy v ţivotě důleţité, ať uţ je zpíváme sobě pro radost 

nebo někomu jinému. Uspořádáme soutěţ o zlatého slavíka. 

 

Jméno hry Zlatý slavík 

Typ zpěv a fantazie   

Počet vedoucích 4 vedoucí, kteří tvoří porotu 

Potřebné věci Kytaru, vše moţné, na co se dá hrát   

Hráči 10 - 50 

Doba 50 aţ 60 min. 

Jak Hodnotíme oddíl nebo jednotlivce  

 

Devátá etapa 

Motivace: Další úkol pro Jiříka byl následující. Princezny si hrály a Zlatovláska měla 

na krku perly, které se přetrhly a rozsypaly do trávy. Jiřík má tedy perly najít a 

navléknout. Ani jediná však nesmí chybět. Tráva je vysoká, tak do pasu a hledání perel 

vypadalo beznadějně. Tu si Jiřík vzpomněl na mravenečky, kterým kdysi pomohl. 

Najednou se všude hemţili mravenci a snášeli Jiříkovi perly na hromádku. 

 

Úkol: Vyrob z přírodního materiálu náhrdelník nebo jinou ozdobu. Zkus vyrobit i 

sedátko do zámecké zahrady, aby si mohl Jiřík při navlékání perel sednout. 
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Jméno hry Staň se řemeslníkem 

Typ Zručnost a fantazie   

Počet vedoucích 4  

Potřebné věci Nůţ, provázek 

Hráči 10 - 50 

Doba 15 aţ 20 min. 

Jak Hodnotíme oddíl 

 

Desátá etapa 

Motivace: Poslední úkolem pro Jiříka bylo přinést ţivou a mrtvou vodu. Tentokrát Jiřík 

dlouho nepřemýšlel a poprosil o pomoc ptáčky, své kamarády. Ti zanedlouho vodu 

přinesli. Po splnění posledního úkolu se král zalekl toho, ţe přijde o svou dceru. Chtěl 

na Jiříka vyzrát. Uspořádal maškarní bál a řekl Jiříkovi, ať si Zlatovlásky mezi 

maskami vybere. To byl, ale přetěţký úkol. Všude bylo spousta masek a hlavně 

dvanáct jich bylo úplně stejných. V této chvíli vlétla do sálu moucha, kterou Jiřík 

zachránil ze spárů pavouka. Ta zakrouţila jedné z dívek kolem hlavy a vylétla do 

zahrady. Nemýlila se, byla to Zlatovláska. Králi nezbylo neţ svolit, aby Zlatovláska 

s Jiříkem odešla. 

Úkol: připravte se vlastnoručně masku na maškarní bál, dále pak taneček nebo jiné 

vystoupení. Následuje karneval.     

 

Jméno hry Výroba masek 

Typ Zručnost a fantazie   

Počet vedoucích 4  

Potřebné věci Nůţky, provázek, lepidlo, krepový papír, 

aj.  

Hráči 10 - 50 

Doba 20 aţ 40 min. 

Jak Hodnotíme oddíl nebo jednotlivci 
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Jedenáctá etapa 

Motivace: Zanedlouho doputovali Jiřík a Zlatovláska k zámku Jiříkova krále. Král měl 

radost, začaly přípravy na svatbu. Jen Zlatovláska měla oči pro pláč. Král se jí vůbec 

nelíbil, měla ráda Jiříka. To se králi nelíbilo a tak poslal Jiříka s tajnou zprávou na cizí 

hrad. Ve zprávě však bylo, aby Jiříka ihned popravili.  

Úkol: Hra krabičky – spočívá v tom, ţe hráči přijdou na první stanoviště, kde je král 

tam si mohou vybrat ze tří krabiček. Po vybrání postupují k danému cíli, vţdy výběrem 

z krabiček, neţ se dostanou na konec, kde je Zlatovláska. 

 

Jméno hry Krabičky 

Typ Běhací a logika  

Počet vedoucích 8 a více 

Potřebné věci Na kaţdé stanoviště 3x krabičky s nápisy 

dalších stanovišť 

Hráči 10 - 50 

Doba 20 aţ 40 min. 

Jak Hodnotíme oddíl nebo jednotlivci 

 

Vlastní zkušenosti a postřehy k této etapové hře.  

    Vlastní zkušenosti a postřehy k etapové hře Zlatovláska. Tato etapová hra se hodí 

pro nejmladší kategorie dětí. Vhodná je po celoroční etapovou hru zájmového krouţku. 

Motivuje děti k pravidelné docházce na schůzky. Dále bych u této věkové kategorie 

dětí doporučoval řešit všechny úkoly etapové hry soutěţemi s nějakou odměnou. Děti 

v tomto věku jsou rády i za omalovánky či pastelky. Pokud nebude dostatek finančních 

prostředků, existuje v dnešní době spousta propagačních materiálů (např. Česká 

spořitelna vydává různě omalovánky, záloţky do kníţek atd.). Jednotlivé etapy se dají 

přehazovat podle konkrétních podmínek, např. plaveckou část zařadíme nejlépe v 

červnu (na konci školního roku), kdeţto ostatní soutěţe dle počasí nebo podmínek 

klubovny. Důleţité je celkové hodnocení. Nejlépe vyvěsit na přehledné místo 

v klubovně, kde se zájmový krouţek schází. Zapisovat ihned kaţdé hodnocení a nejlépe 

barevně. 
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6. Závěr 

    Výchova dětí je nelehký úkol, s nímţ se jiţ od nepaměti potýkají generace 

dospělých na celém světě. Je mnoho způsobů, jak můţeme děti vychovávat 

a předávat jim nové znalosti a zkušenosti. Všechny mají svá pozitiva i negativa 

a jsou v různých podmínkách více či méně úspěšné. Tato práce si z velké 

mnoţiny dostupných druhů výchovy vybrala výchovu mimoškolní, konkrétněji 

výchovu na letních dětských táborech. 

Po mnohých zkušenostech jsem se přesvědčil, táborová hra je svým způsobem 

jedinečná a neopakovatelná. Ve své práci jsem se pokusil zmapovat moţnosti 

volnočasových aktivit na letních dětských táborech. Příprava takových táborů je 

rozsáhlá a náročná. Zahrnuje oblast personální, hospodářskou a programovou.  

Podrobně jsem se zajímal o tu programovou část - přípravu celotáborových 

(etapových) her.  

V teoretické části jsem rozebral základní pojmy.  

 První část práce pojednává o obecné rovině přípravy etapových her, druhá část 

ukazuje konkrétní příklady dvou etapových her z mé vlastní zkušenosti .  

Cílem mé práce bylo poukázat na moţnosti, pro kaţdého, kdo se ujme nelehkého 

úkolu a bude připravovat program pro děti na dětském táboře. Uvedené hry nejsou 

závazné, záleţí na kaţdém, do jaké míry si uvedený text upraví podle vlastních 

představ a moţností. 

O tom, ţe etapové hry v posledních letech zaznamenaly velký úspěch a rozmach 

není pochyb. Mezi dětmi jsou oblíbené a ţádané, coţ je dobrým znamením pro 

dnešní dobu – dobu počítačů a počítačových her.  Není problém připravit etapovou 

hru na námět té počítačové, podstatné je, ţe dítě nesedí celý den u počítače, ale 

běhá venku po lese, coţ je pro jeho zdravý vývoj nejlepší. 
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Příloha č. 1: 

Jesenice 2009  Šílený alfred       

Hodnocení 

 

 1. Oddíl 2. Oddíl 3. Oddíl 4. Oddíl 

První etapa     

Pořadí     

Druhá etapa     

Pořadí     

Třetí etapa     

Pořadí     

Čtvrtá etapa     

Pořadí     

Pata etapa     

Pořadí     

Šestá etapa     

Pořadí     

Sedmá etapa     

Pořadí     

Osmá etapa     

Pořadí     

Devátá etapa 

 

    

Pořadí     

Desátá etapa 

 

    

Pořadí     
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Příloha č. 2: 

                                                   

      

                                                                           

 

 

                    

 

              Za 
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Příloha č. 3: 

  

Legislativa a některé vybrané normy související s prací s dětmi 

a mládeţí 

 
Zákony 

Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod 

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky 

Zákon č. 83/1990 Sb., o sdruţování občanů a 

Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromaţďovacím 

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském a jeho novelu 81/2005 Sb. 

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění platných předpisů 

Usnesení vlády ČR č. 114/2001 - Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního 

rozpočtu 

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí 

Zákon 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů a zněj vcházející vyhlášky (viz. níţe). 

Zákon č.274/2003 Sb. kterým se mění některé zákony na úseku veřejného zdraví 

Vyhlášky 

Vyhlášky, které vycházejí ze zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví 

a o změně některých souvisejících zákonů: 

Vyhláška MZ ČR č. 148/2004 Sb. o hygienických poţadavcích na zotavovací 

akce pro děti 

Vyhláška MZ ČR č. 137/2004 Sb. o hygienických poţadavcích na stravovací 

sluţby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech 

epidemiologicky závaţných. 

 


