
Program, který děti absolvovali 

Úvod 

Seznámení s motivačním příběhem, 
pravidly, průběhem a cílem 
programu. Odpovědi na základní 
otázky, kdo jsme, co je naším 
úkolem a jak bude hra probíhat. 
Úvodní legenda o  Španělském 
pokladu.Tři kapitáni (animátoři 
Altega) získali každý jednu část 
mapy ztraceného pokladu. Uzavřeli 
spolu smlouvu, že ten kdo jako 
první k pokladu dopluje a vztyčí u 
něj vlajku, tak poklad získá. Nejdřív však musí mít každý kapitán svou 
posádku … 

Motivace 

Výběr posádky není lehkou věcí. 
Posádka totiž musí být sehraná, 

musí se umět dohodnout a 
rozumět jeden druhému i 

z pouhého posunku ruky, nebo 
gesta …prostě táhnout za jedno 

lano! Loď bez vlajky je jako 
plachetnice bez větru, stejně jako 

posádka bez svého pokřiku ... 

 
Motivační úvod proběhl v kostýmech a 
měl za cíl nenásilnou formou rozdělit 
děti do tří posádek a jejich přiřazení 
k jednotlivým animátorům (pirátským 
kapitánům). Následovalo malování 
týmových vlajek, vymýšlení společného 
pokřiku a názvu. Po tomto úvodu už nic 
nebránilo vrhnout se na další připravené 
hry … 

 

1.den 

Suchozemci 

Než se někdo stane námořníkem, 
musí se naučit, co to obnáší … 

Bez znalostí uzlů se na lodi nikdo 
neobejde a vyplout na moře bez 
toho, aby každý z posádky uměl 
ukotvit bezpečně loď v přístavu. 
To by udělal jen blázen, což váš 

kapitán jistě není …  

Úvodní etapová hra byla zaměřená na 
dovednosti, které musí znát každý 
správný mořeplavec. Hru tvořilo několik 
samostatných částí, ve kterých si děti 
soutěžní formou vyzkoušely vázání 
různých uzlů, které jim předvedli 
animátoři. Také měly možnost vyzkoušet 
si řízení lodi tvořené týmem spoluhráčů. 

 

1.den 

Suchozemci 

Než se někdo stane námořníkem, 
musí se naučit, co to obnáší … 

Bez znalostí uzlů se na lodi nikdo 
neobejde a vyplout na moře bez 
toho, aby každý z posádky uměl 
ukotvit bezpečně loď v přístavu. 
To by udělal jen blázen, což váš 

kapitán jistě není …  
Také je potřeba být připraven na 

různá nebezpečí, která moře 
přináší. Jaké to je stát u 

kormidla? Co prožívá posádka 
odkázaná na zkušenou ruku 

lodivoda? Není nad to, vyzkoušet 
si vše na souši před vyplutím. 

 

Úvodní etapová hra byla zaměřená na 
dovednosti, které musí znát každý 
správný mořeplavec. Hru tvořilo několik 
samostatných částí, ve kterých si děti 
soutěžní formou vyzkoušely vázání 

různých uzlů, které jim předvedli 
animátoři. Také měly možnost vyzkoušet 
si řízení lodi tvořené týmem spoluhráčů. 
Děti se velmi rychle dokázaly vžít do 
svých rolí a uzlování je natolik bavilo, že 
někteří své nově nabyté dovednosti 
zkoušeli ještě dlouho po skončení 
etapových her tohoto dne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.den 

Nalodění 

Bez lodi se nedá plout, to je jasná 
věc.  Není nad to postavit si loď 
podle svých představ, rychlou a 
tenkou jako hřeben běžící vlny, 

nebo širokou a pevnou jako 
mořský útes, to záleží jen na vás 

… 
 Být jako ryba ve vodě je známé 
pořekadlo. Jak si ale kdo umí 

poradit s plavbou na záchranném 
kruhu v případě ztroskotání? 

Druhý den si každá posádka stavěla 
zmenšený model své pirátské lodi. Děti 
měly možnost vyzkoušet si práci 
s různým materiálem a zapojit svoji 
kreativitu. Po dokončení lodí následovala 
týmová soutěž v plavbě jednotlivých 
plachetnic na moři, při níž se prověřila 
jak kvalita práce dětí, tak jejich 
schopnost spolupráce během štafetového 
závodu.  
V druhé části dne proběhl dobrodružný 
závod dětí v plavbě  na velkých 
nákladních duších (záchranných 
kruzích). Děti tuto aktivitu absolvovaly 
po dvojicích a pro některé to bylo první 
setkání s mořem touto formou. Opět se 

3.den 
Zvedáme 

kotvy 

Bez zásob by cesta po moři asi 
nedopadla nejlíp.Hladový kapitán 

je horší jak naštvaná velryba. 
Z přístavu na trh je to kus cesty, 
tak jen na nic nezapomenout …  

Když  už je nákup  v přístavu,  jak 
ho dostat na palubu, když loď 

kotví kus od břehu? Co vyzkoušet 
vzdušnou dopravu? Že nevíte co 
to je? Však uvidíte námořníci …  

Fajn, máme všechny zásoby na 
palubě, ale kam je dát? Je 

důležité vše správně uložit do 
podpalubí, aby loď byla dobře 

vyvážená, jinak přijde první 
silnější vítr a bude z nás krmení 

pro ryby!  
 

 
 

 
Další část etapy tvořila aktivita zaměřená 
na paměť a spolupráci v jednotlivých 
týmech dětí. V jejím průběhu si děti 
vyzkoušely, kolik informací a jak dlouho 
si dokáží uchovat v paměti. Na tuto hru 
navazovala aktivita nazvaná „Vzdušná 
doprava“, kdy měly děti za úkol přemístit 
vzduchem přes vymezené území  velké 
množství plastových balónků. Cílem byl 
hlavně rozvoj vzájemné kooperace a 
motorických schopností.  

 
Den uzavírala hra, při níž se děti 
dostávaly do různých rolí (lodivod, 
bocman atd.), měly za úkol rozmístit 
správně náklad tak, aby byla loď dobře 
vyvážená a nepotopila se hned po 
vyplutí.  
Děti během dne dokázaly, že pokud mají 
silnou podporu v zázemí, zvládají i 
náročnější úkoly, a to i přes velké rozdíly 
ve svých schopnostech. 

4.den 

Plavba na 
lodi a křest 

nových 
námořníků  

 
Tak konečně jste se dočkali! Za 

pár okamžiků přestanete být 
suchozemskými krysami a stanete 
se pravými námořníky. Moře vás 
přijme za své a smaže z vašich 

tváří špínu prachu souše … 
Už vám nic nebrání pustit se 
vstříc nekonečným dálkám a 

dobrodružstvím ….  
 

 
Dopoledne čtvrtého dne bylo věnováno 
plavbě na velké výletní lodi, kterou 
zajistil sponzor celého projektu Marek 
Polán. Děti měly   možnost vyzkoušet si 
jaké to je řídit takovou loď, a dozvěděly 
se od Marka i  zajímavosti z námořní 
navigace. 
Součástí plavby bylo pasování dětí na 
„pravé“ námořníky. Vše proběhlo 
formou recesního rituálu, který byl 
zakončen velkým skokem každého 
námořníka z horní paluby lodi do moře. 
Večer si Marek Polán se svou ženou 
Lenkou připravil zajímavé povídání o 
dobrodružné plavbě, kterou podnikli na 
své jachtě. O tom, že šlo o velmi 
přitažlivé téma svědčily i dotazy dětí, 
které občas zazněly.   
 

5.den Zásoby pitné vody a jídla 
dochází!  Naštěstí je nedaleko 

 

5.den 
Nástrahy 

moře a souše 

Zásoby pitné vody a jídla 
dochází!  Naštěstí je nedaleko 

ostrov,  na kterém by mohlo být 
vše co potřebujete … 
Jídlo můžete získat od 

domorodců, jsou ochotni jej 
vyměnit za vzácné květy jedné 

místní rostliny. Má to však háček, 
rostlina je pěkně velká a 

masožravá víc než domorodci … 

Pramen s pitnou vodou se vám 
také podařilo najít, ale místní 

domorodci jej považují za 
posvátný. Jakmile uvidí nádobu 

v ruce cizince, okamžitě jej 
pronásledují jako svou večeři …  

Vodu se vám podařilo získat, ale 
zabralo vám to celý den a snesla 

se noc. Musíte co nejrychleji 
zvednout  kotvu a odplout na širé 

moře, lana se vám ale ve tmě 
nějak zamotala … 

 
Pátá etapa zahrnovala aktivitu s využitím 
lanového materiálu, při níž si děti 
vyzkoušely hledání řešení netradičního 
úkolu při získávání vzácného předmětu 
z kalichu masožravé rostliny. Hra byla 
zaměřena na maximální zapojení všech 
dětí do řešení a překonání připravené 
překážky. Následovala dynamická soutěž 
v nošení mořské vody do připravených 
nádob, která na rozdíl od předchozích 
aktivit kladla důraz na zapojení 
jednotlivců.  

 
Ve druhé části dne si děti vyzkoušely, jak 
obtížné je rozvázat jednoduchý uzel bez 
použití zraku. Do úkolu se zapojila vždy 
celá skupinka (posádka) a s různým 
úspěchem se dětem dařilo nacházet 
řešení tohoto úkolu.   
Večerní program byl zaměřen na 
konstrukční soutěž ve stavbě majáků. 
Děti pracovaly s různým materiálem, 
který měly částečně předem připravený a 
zbytek získávaly z blízkého okolí pláže.  
 

 

6.den 

Ostrov 

 
 
 

Setkání s piráty u ostrova 
pokladů jistě není náhoda. Že by 

měli také zálusk na poklad? 
Podle toho, že se snaží potopit 

vaši loď na tom něco bude! Tak 
honem, zamířit děla a na 

nepřátelskou loď pal! 
Ostrov pokladů už je na dohled, 
honem spustit čluny na vzedmuté 

moře a hurá za pokladem … 

Ještě není vyhráno, vlastnictví 
pokladu je podmíněno vztyčením 
vlajky. Komu jako první zavlaje 

nad pokladem? 

 
Závěrečná etapa byla opět rozdělena do 
několika samostatných aktivit. Jako první 
absolvovaly děti „námořní bitvu“ s 
piráty, která proběhla na pláži u moře. 
Jednotlivé posádky svedly nelítostný 
souboj s využitím papírových koulí a 
svých vrhačských dovedností.  
Odpoledne byly připraveny pro děti 
čluny, na kterých proběhl velký závod 
v plavbě na moři. Děti měly možnost 
vyzkoušet si pádlování a plavbu ve 
vlnách, spolupráci při ovládání člunu a 
dosahování společného cíle. Děti se 
zapojily do závodu s velkým nasazením a 
i po skončení závodu samotného 
absolvovaly několik samostatných 
plaveb s cílem osvojit si dovednosti 
s plavbou související. 
Závěrečný večerní souboj pirátských 
posádek o získání pokladu proběhl na 
zapadajícím sluncem ozářené pláži, kde 
měly děti za úkol ve vymezeném 
nepřístupném prostoru vztyčit stožár a na 
něm vyvěsit svoji pirátskou vlajku. Celý 
závod proběhl velmi dynamicky, a děti 
se do něj zapojily s maximálním 
nasazením. 
Po vyvěšení vlajek získaly posádky 
mapy, které je už po setmění dovedly 
k vytouženým pokladům ukrytým na 
různých místech pobřeží.  
Celou etapovou hru uzavřel závěrečný 
nástup posádek, na němž byly shrnuty 
hlavní a nejdůležitější myšlenky celého 
programu.  

 

A jak to viděly děti? 
 

„„PPoodd  ppiirrááttsskkoouu  vvllaajjkkoouu““        

DDěěttsskkýý  ttáábboorr  TTuuččeeppii  
 (12.8. – 19.8.2006) 

 
 
Hlavním cílem programu bylo posílení sebevědomí 
dětí a důvěry ve své schopnosti, sebeprosazení a 
aktivní uplatnění v kolektivu formou outdoorových a 
indoorových her a aktivit. 
 

Program byl motivovaný příběhem z druhé poloviny 
17. století, kdy vypukají koloniální války o 
Ameriku, a kdy Španělé odvážejí ukořistěné zlato 
z jižní a střední Ameriky přes moře do Evropy. 
Jedna ze španělských lodí byla cestou po moři bouří 
poškozena, a proto Španělé zlato ukryli na ostrově. 
Aby místo uložení pokladu nebylo zapomenuto, 
vytvořili mapu, která měla sloužit k jeho 
znovunalezení. Kvůli bezpečnosti pokladu byla 
mapa rozdělena na několik částí, a každá z nich cestovala do Evropy na jiné lodi. Nikdo už neví, 
co se cestou stalo, zda byla flotila napadena piráty, nebo ji zastihla silná bouře, ale do svého cíle 
nikdy žádná z lodí nedoplula …. 
 

Zde se do celého příběhu zapojily děti jako posádky několika lodí, které 
pátraly po ukrytém španělském pokladu. Děti byly rozděleny do několika 
posádek podle typu a náročnosti konkrétních aktivit. Složení posádek bylo 
cíleně uspořádáno tak, aby došlo k promíchání dětí z různých dětských 
domovů, a tak k jejich lepšímu vzájemnému poznávání. Animátoři Altega 
představovali kapitány jednotlivých lodí (posádek), a provázeli a motivovali 
děti v celé hře. Aby byla motivace pro děti 
zajímavější a přitažlivější, byly použity i kostýmy a 
rekvizity s námořnickou a pirátskou tématikou.  

 

Program byl složen z drobných doplňkových her určených hlavně 
k úvodům a navození herní atmosféry, her a aktivit vztahujících se 
k motivačnímu příběhu, a ostatních soutěžních i nesoutěžních aktivit 
zaměřených jak na fyzické a psychické schopnosti a dovednosti, tak na 
rozvoj schopností a tvořivosti dětí.  
Celý program se přizpůsoboval aktuálnímu počasí a stavu dětí.  
V průběhu programu byl ponechán prostor pro relaxaci dětí, jejich 
odpočinek a čas na osobní volno. Celkový harmonogram programu a 
jednotlivé hry a aktivity byly průběžně konzultovány s opatrovníky dětí.  
 


