
AŽ NA DNO  
(Hráno ve školním roce 2001/2002) 

V tomto roce jsme se rozhodli, že se vydáme pod hladinu. Na nástěnce bylo znázorněno moře, 
na hladině loď a až úplně na dně byla ponorka. Každé dítě mělo svého vlastního potápěče 
kterým se posouvalo směrem dolů k ponorce. Cílem bylo aby se dostaly co nejníže a alespoň 
jeden člověk se musel dostal do ponorky aby mohl ostatní vyzvednout. (bohužel plán jsme 
nevyfotili, takže není k dispozici). Děti se posouvali každý měsíc o určený počet metrů. Kdo 
o kolik o tom rozhodovaly tzv. potápěčské soutěže, které probíhaly na výpravách. Z každé 
výpravy děti dostaly malý diplomek (viz. obrázek) který si nalepili do zápisníků.  
 
Potápěčské soutěže:  

1. Běh v ploutvých - dítě mělo na nohou ploutve, na očích potápěčské brýle a izolepou 
přelepenou pusu; cílem bylo aby doběhl co nejdál (když už se mu nedostával dech tak 
si samozřejmě izolepu sám sundal :-))  

2. Záchrana lodě - zde měli děti za úkol zachránit loď před potopením; spočívalo to 
v tom, že měly co nejdříve brčkem "vyčerpat" vodu z 1 litrové láhve; nabraly vodu 
brčkem do pusy a o kus dál jí vyplivly, to dělaly do té doby než byla láhev prázdná  

3. Skořápkový trojboj  - děti si nejprve vyrobily ze skořápek a svíčky lodičku, venku si 
potom svíčku napálily a následně musely s ešusem, který byl plný vody a na něm 
lodička ze zapálenou svíčkou, v co nejkratším čase zdolat zadanou dráhu aniž by jim 
svíčka zhasla  

4. Hledání zásob - tato soutěž proběhla v tělocvičně; každému dítěti byly určeny 
3 předměty (bota, míč, šátek, ešus, atd..); poté si děti zavázaly oči a všechny předměty 
se v tělocvičně rozmístily; cílem bylo v co nejkratší době nalézt svoje 3 předměty  

5. Výlov rybníka  - na výletě jsme v lese ohraničili území cca 10x10 metrů; do něj jsme 
umístili obrázky spousty ryb; děti měly za úkol vylovit z rybníka co nejvíce ryb; měly 
to ztížené tím, že se v rybníce pohybovaly štiky (vedoucí) které děti chytaly; když dítě 
chytli tak muselo počítat do 50ti a až poté se znovu mohlo zapojit do výlovu  

6. Rybičky, rybi čky, rybáři jedou - tato soutěž spočívala v tom, že proběhl turnaj 
ve výlovu mechanického rybníčku; cílem bylo vylovit svůj rybníček dříve než soupeř  

7. Ponorkomechanik v akci - tato poslední soutěž spočívala v tom, že si děti sundaly 
boty a vytáhly si z nich tkaničky; následně si zavázaly oči a měli v co nejkratší době 
nandat tkaničky zpět do bot, obout se a boty si zavázat  

Diplomky  

 



 


