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OHE , DOBRÝ SLUHA, ALE ZLÝ PÁN

Jak íká známé p ísloví, ohe  je dobrý sluha, ale zlý pán. Škrtnout sirkami umí každý, ale umíme 
s ohn m pracovat tak, aby to neskon ilo požárem lesa nebo stohu? Kdo dokáže rozd lat ohe  jedinou sirkou? A co 
takhle už rozd laný ohe  p enést z místa na místo? Zvládneme to spolu?

Motivace:

Zápalky, lopatka na zahlazení ohništ , provázek, ešus.

K tomuto metodickému listu pat í pracovní list P25A.

Pot eby:

Jednou sirkou

Úkolem je zapálit ohe  pomocí co nejmenšího po tu zápalek a udržet ho alespo  p t minut. Lze uspo ádat jako 
sout ž jednotlivc  nebo oddíl  i družstev. P ed za átkem hry si každý p ipraví roští, klacíky a vše pot ebné. V této 
h e nevít zí rychlost, ale správná technika. Vít zi mohou být všichni.

Ho ící provázek

Každé družstvo si p ipraví ohništ  a nad ním mezi dv  ty ky natáhne provázek ve výšce 1 metr nad zemí. Poté rozd lají 
ohe  a snaží se p ikládat tak, aby provázek co nejd íve p eho el. P epalování provázku pomocí zvednuté ho ící v tve 
je samoz ejm  zakázané. Výšku provázku m žeme m nit.

Varianta: Družstva mohou k rozd lání ohn  a p epálení provázku použít jen p esn  ur ené množství d eva. Skupina 
tak musí šetrn  hospoda it, ale zárove  udržovat plamen dostate n  vysoko.

Bod varu

Každé družstvo má k dispozici ohništ , zápalky a kotlík s 1–2 litry vody. Jejich úkolem je co nejrychleji p ivést vodu 
k varu. Zp sob umíst ní kotlíku nad ohn m si zvolí každá skupina sama – použije kameny, držák z v tve, záv s apod.

P enášení ohn

Vedoucí ur í pro každý oddíl místo pro založení ohn  a místo, kam je t eba ohe  p esunout. Oddíly p ipraví ohništ  
a rozd lají ohe . Když dob e ho í, pokusí se ho skupina p enést na místo ur ení. Je t eba už p edem dob e zvolit 
zp sob p enášení a podle n j také rozd lat ohe  – na roštu ze siln jších klack , na kameni apod.

Varianta: Ohe  je t eba p epravit p es eku, potok i rybník.

Ohe  na vod

Úkolem každého družstva je rozd lat ohe  na hladin  eky, rybníka apod. Nejprve si musí vyrobit takový vor, na n mž 
následn  rozd lají ohe  a udrží ho po dobu 15 minut. Je t eba velmi pe liv  zvažovat, jak a z eho vor vyrobit, aby 
unesl ohništ , nebyl p íliš vratký apod.

V ný ohe

Na tábo e i n kolikadenní výprav  dostane jeden oddíl za úkol se 24 hodin starat o ohe . B hem této doby vykonává 
oddíl b žné innosti, zú ast uje se her, ale zárove  udržuje ohe . Pokud ohe  vyhasne, oddíl úkol nesplnil.

Skryté ohništ

Hra pro dva oddíly. Každý dostane zápalky a lopatku a vydá se najít vhodné místo pro ohe  do vzdálenosti 100 metr  
od základny. Na nalezeném míst  založí ohe  a bude ho udržovat po dobu 20 minut. Poté ohe  uhasí a ohništ  uvede 
do p vodního stavu tak, aby nikdo nepoznal, kde bylo. Následn  se všichni vrátí do tábo išt . Každý oddíl se poté 
vydá hledat místo ohništ  druhého týmu. Od soupe e se dozví pouze sm r od základny.

Provedení:

Rozvoj t chto kompetencí: sociální a personální, k ešení problém , pracovní.

Nau it se zacházet s ohn m – rozd lávat ho, udržovat a zárove  si uv domit, kde se ohe  
rozd lávat smí, kde ne.

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:

as p ípravy

5 minut

as realizace

30–180 minut

Prostor

tábo išt , louka

Ro ní období

jaro–podzim

Po et ú astník

libovolný

V ková kategorie

12–14 let
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Vždy dbáme na bezpe nost p i zacházení s ohn m. Hrajeme vždy na volném prostranství, nejmén  
50 metr  od kraje lesa. Po h e zahladíme všechna ohništ  tak, aby po nich nezbyla žádná viditelná stopa.

Pozor na:

Aktivita umož uje za len ní d tí do kolektivu a nevytvá í bariéry pro 
d ti se speci  ckými vzd lávacími pot ebami. Vedoucí musí dbát na 

individuální p ístup k t mto d tem a respektovat obecná doporu ení v úvodní ásti metodiky. Jen je nutné více si 
všímat d tí hyperaktivních, u nich snáze hrozí zran ní.

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

Ohe  v horách

V n kterých oblastech je obrovský nedostatek paliva, a proto je t eba s ním velmi šet it. Každé družstvo dostane 
stejn  velké polínko z jednoho kmene a úkolem je udržet plápolající ohní ek co nejdéle. Pokus za íná ve chvíli, kdy 
vyšlehnou první plamínky, a kon í, když plamen zhasne.

Velký ohe

P i této sout ži má každé družstvo také p id lené jedno polínko a jeho úkolem je naopak spálit je beze zbytku co 
nejrychleji – okamžit  rozd lat co nejv tší ohe .

Ohe  v tropech

Tuto hru hrajte v dešti, kdy z nebe padá spousta vody. Svolejte družstva oble ená jen do plavek a zadejte úkol. Všechno 
d íví je promá ené, ale p esto musí rozd lat ohe  na p ípravu ve e e. Každý tým dostane jen krabi ku zápalek a použít 
m že jen to, co najde v lese a okolí tábo išt . Poda í se to n komu?

Va ení lektvaru. 

Každý oddíl dostane seznam rostlin, které se vyskytují v okolí (cca 10–20). Vyb hnou všichni najednou a sbírají vzorky 
rostlin ze seznamu (list, k ra, kv t). Zárove  mohou další lenové oddílu budovat ohništ , nosit d evo a vyráb t 
záv s na kotlík (mají k dispozici sekyru). Jak si d ti v oddíle rozd lí úlohy, nechejte na nich. V okamžiku, kdy má oddíl 
nasbírané všechny rostliny, zavolá rozhod ího, který zkontroluje, zda je vše správn  (p i v tším po tu oddíl  je lepší 
mít více rozhod ích). Když rozhod í schválí p inesené rostliny, dá oddílu krabi ku sirek a do oddílového kotlíku nalije 
odm ené množství vody (pro všechny oddíly stejn ). D ti do vody vhodí p inesené rostliny a za nou rozd lávat ohe . 
Vít zí oddíl, který uvede sv j lektvar do varu jako první. 

Poznámka: Je pot eba dbát zvýšené bezpe nosti p i pohybu kolem ohniš  a kotlík  s va ící vodou, a to jak p i h e, tak 
p i likvidaci lektvar .

Na tuto innost lze navázat v sout ži Pionýrská stezka.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: P íroda, P ekonání a Pomoc.

Moje poznámky:


