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MAKETY OHNIŠ  

Pamatujete si, jak jsme v lét  stav li na tábo e táborák a hádali jsme se, jestli stavíme pagodu nebo 
hranici? Nakonec jsme se museli podívat do zápisníku. Už aby bylo zase léto! A víte co? My si postavíme táborák, 
i když nejsme na tábo e!

Motivace:

Materiál na výrobu maket dle výb ru (viz popis v provedení), nože, pilka, lepidlo, tavicí pistole, podložky.Pot eby:

Podle obrázk  ohniš  d ti vyrobí makety, které m žou sloužit nejen jako výzdoba klubovny, ale také 
jako názorná pom cka, nap . pro mladší leny oddílu i skupiny.

Na výrobu maket m žeme využít r zný materiál:
• špejle;
• lískové pruty;
• kamínky, písek;
• suchou trávu, mech;
• barevné krepáky, pe í ka nebo sisál pro imitaci plamen ;
• karton nebo prkénko na podložku;
• lepidlo (nejlépe Herkules) nebo tavnou pistoli na spojení materiálu.

M žeme vyrobit i makety užitkových oh  s r znými typy záv s  pro kotlík. Maketu kotlíku ud láme z alobalu.

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

Provedení:

Tato 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. Pozor hlavn  p i 
práci s nástroji (zbrklé a hyperaktivní d ti).

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

Moje poznámky:

as p ípravy

60 minut

as realizace

45 minut

Prostor

klubovna

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

15–20

V ková kategorie

od 6. t ídy/12 let

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

Procvi it znalost oh , zdokonalit se v práci s nástroji, tvo iv  využívat r zné materiály p i 
výrob  maket ohniš .

Obecný cíl:

Konkrétní cíl:
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Moje poznámky:


