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STOPA STVÍ A STOPOVÁNÍ

Každý správný detektiv musel n kdy sledovat stopy pachatele. Hajní i myslivci zase sledují stopy 
zv e. Jsou schopni z nich poznat, jak se zví e pohybovalo, zda bylo zran né apod. Zkusme se takovými stopa i stát 
i my. Nejeden výlet i sch zku si m žeme zpest it n kterým z následujících úkol .

Motivace:

Viz dále.

K tomuto metodickému listu pat í pracovní list P5A.

Pot eby:

Lidské stopy

Všímáme si otisk  bot, jejich drážek a r zných tvar . Vyzkoušíme, jak se m ní odstupy mezi jednotlivými otisky, když 
lov k jde pomalu, rychle, když b ží. Rozdíly jsou i v tom, zda lov k jde do kopce (vzdálenost mezi otisky se zkracuje) 

nebo z kopce.

Psí tlapky

Nej ast ji v zim  v parku lze pozorovat r zné otisky psích tlapek ve sn hu. Porovnejte a p em te velikosti jednotlivých 
otisk . Komu se poda í najít nejv tší nebo naopak nejmenší otisk?

Domácí mazlí ci

Každý, kdo má doma zví e (mor e, psa, ko ku, apod.), p ineste otisk jeho tlapky. Jednou z možností, jak jej získat, 
je polštá ky zví eti lehce namazat tukem a otisknout na papír. Na další sch zce vytvo íme z t chto otisk  p ehlídku 
a ur ujeme, kterému zví eti otisk pat í (u ps  lze zkusit odhadnout i rasu nebo alespo  velikost psa).

Záznam stopy

Nalezené stopy zkoušíme i nakreslit. Není to úpln  jednoduché, jak se zdá, ale mezi d tmi se ur it  alespo  jeden 
zru ný kreslí  najde. Stopy na sn hu se také dob e fotografují. Je dobré položit ke stop  nap íklad krabi ku od zápalek 
pro ur ení velikosti. 

Stopování 

Jak daleko dokážeme následovat zví ecí stopy? Lze ze stop vy íst, co se stalo? Krom  savc  zanechávají otisky i ptáci. 
U nich je zajímavé, že mohou náhle zmizet. Které ptáky poznáte podle jejich otisk ? Bohatým nalezišt m otisk  
vodních pták  (kachny, labut  apod.) jsou bahnité b ehy rybník .

Stopování za etou

Polovina hrá  odejde neznámo kam. Kone ný cíl své cesty napíše na papír, který vloží do obálky a zalepí. Tuto obálku 
bude mít k dispozici druhá polovina hrá . Ta za první skupinou vyrazí po p l hodin  a jde podle stop, které jsou první 
povinni zanechávat. Lze zna it r zným zp sobem – domluvenými zna kami, k ídami na dlážd ní, stromech apod. 
Druhá skupina by tyto zna ky m la odstra ovat, aby p i p íštích hrách nedocházelo k omyl m. Na silnici obvykle 
není t eba d lat tolik zna ek, zato v polích a na lukách bude t eba sypat nap íklad piliny nebo papírky, aby byla 
stopa z etelná. M že být pravidlo, že ve vsích zna ky nebudou, pronásledovatelé se mohou zeptat lidí. První skupina 
ozna uje cestu r znými zna kami, jindy položí dopis s udáním dalšího sm ru. Ztratí-li stihatelé stopu, rozejdou se 
do okolí a hledají, dokud ji nenajdou, nap íklad podle otisku bot první ety. Dopis s udáním kone ného cíle ovšem 
otev ou jen tehdy, pokud stopu ztratí úpln . V tom p ípad  však prohrávají. 

Varianta: První eta p ipraví v cíli tábo išt  a jídlo pro ob  ety.

Tentokrát však mohou jít nejkratší možnou cestou. Vyhrává to družstvo, které p inese lístek v nejkratší dob .

Varianta: Po stopách se vydávají jednotlivci, ne celá družstva.

Provedení:

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

Poznávání stop zví at v p írod , cvi ení post ehu.

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:

as p ípravy

viz dále

as realizace

viz dále

Prostor

venku, uvnit

Ro ní období

kdykoliv

Po et ú astník

libovolný

V ková kategorie

12–14 let
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Moje poznámky:

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.

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

Za zran ným vlkem

Vyzna te tra  v délce 1,5—2 km st íkanci husté ervené barvy, která p edstavuje krev zran ného vlka. St ídejte itelné 
a p ehledné úseky s místy, kde jsou stopy jen málo z etelné a je t eba je skute n  velmi pozorn  hledat. Úkolem 
jednotlivc  nebo t í- až ty lenných skupinek je vystopovat toto zran né zví e až k jeho doup ti. Tam je (nap . 
v dutém pa ezu) obálka s karti kami, které slouží jako d kaz o spln ní úkolu. P i sledování stop je zakázáno stopy 
pošlapat nebo jinak zni it. Upozorn te hrá e, aby se chovali tiše jako skute ní stopa i. 

Lesní schránka

Pom cky: nast ihané proužky papírk , stopky

Vyzna te v lese stopy papírovými pásky. Každých 20 krok  jeden pásek odho te nebo zav ste. Konec cesty ozna te 
t emi pásky vedle sebe. Trasu ve te na místo vzdálené p l kilometru až kilometr nejlépe k dutému pa ezu. Do n j 
vložte lístky (tolik, kolik je družstev). Pak vysílejte z tábora v desetiminutových intervalech jedno družstvo za druhým. 
Družstva jdou po stopách tak rychle, jak mohou. Papírky ovšem nechávají na míst  a nesm jí se jich ani dotknout, aby 
m li všichni stejné podmínky. Když dob hnou na konec cesty, vezmou si ze schránky jeden lístek a vrací se do tábora. 
Tentokrát však mohou nejkratší možnou cestou. Vyhrává to družstvo, které p inese lístek v nejkratší dob .

Varianta: Po stopách se vydávají jednotlivci, ne celá družstva.

Domino

as na p ípravu: 20 minut (nast ihání karti ek)
as na realizaci: 30 minut (nalepování a popisování karti ek)

Pom cky: tvrtky, n žky, pravítko, psací pot eby, obrázky stop jednotlivých zví at

Vytvo te s d tmi domino se stopami. Karti ky cca 6x3 cm rozd lte árou nap l. Do jedné poloviny nakreslete nebo 
nalepte obrázek stopy n kterého zví ete, do druhé napište název jiného zví ete. Takto vytvo te p ibližn  ty icet 
karti ek, s nimiž si následn  zahrajte klasické domino.

Na tuto innost lze navázat v sout ži Pionýrská stezka.

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


