
ORLÍ ÚLET  
Letohrad 31.1.-3.2.2008 

Motivace: 
 Orlí populace je vážně ohrožena. Hladiny moří stoupají, v horách se otepluje a orlům nezbývá než se 
přestěhovat do studenějších krajů. Při letu za novým domovem je ovšem potřeba zachránit i nevylíhnutá vejce, a 
to především před útoky hladových holubů. – Tak takhle jsme započali náš čtyřdenní boj za záchranu orlích 
vajec. A jak to přesně probíhalo? 

 
Pravidla:  
Ubírání vajec: Děti se rozdělily (losem) na teamy po dvou a každý 
team dostal do úschovy šest skutečných vajec. Jejich úkolem bylo 
uchránit jich co nejvíce, protože za každou ptačí soutěž tzv. 
„ptákovinu“ jsme teamu, který prohrál, jedno vejce vzali. 
Získávání vajec: Zároveň bylo možné vejce nejenom ztrácet, ale i 
získávat. A to za tzv. holubí soutěž. Každý večer jsme se na notebooku 
koukali na část animovaného filmu „Holub“ a na základě něho jsme 
poté pokládali dětem otázky (jak se jmenovala která postava atd.). 
Vítězný team mohl každý večer získat jedno vejce. 

Cíl: Samozřejmě mít na závěr hry co největší počet vajec. 
 
Závěr:  
Ve čtvrtek proběhla jedna soutěž o vejce, v pátek a v sobotu jsme soupeřili vždy o dvě (denní venkovní a večerní 
v budově). Vejce, která se nám podařilo zachránit, jsme umístily do větví stromů a další den jsme zde našli 
vylíhlé orly (papírové origami). Zároveň všichni členové vítězného družstva dostali korálkový náramek 
s nápisem „Orlí úlet“. 
 

Jednotlivé ptačí soutěže – „ptákoviny“:  
- Do vlaku: sepsat co nejvíc druhů ptáků (stačí rodové jméno, ale připravte 

se na nejrůznější výmysly) 
- Ptačí dráha: opičí dráha v tělocvičně, překonávání nejrůznějších překážek 
- Papouščí hnízda: barevné papírky schované v hnízdech označených 

smotanými uzlovačkami – úkolem dětí je přinést co nejvíc druhů papoušků, 
ovšem ne v každém hnízdě musí být nutně víc než jeden papoušek, takže 
kdo dřív přijde, ten dřív mele 

- Nošení vajec do dálky: Každý má dvacet vteřin na to, aby odnesl své 
vejce co nejdál a stihnul se vrátit zpátky do bezpečí hnízda. Probíhá tak, že 
na čáru se nejprve připraví vždy jeden zástupce z každého teamu, musí 
doběhnout s vejcem co nejdál a vrátit se a z místa kde vejce zanechal pak 
startuje druhý z teamu a má opět dvacet vteřin 

- Ptačí byrokracie – úkolem bylo sehnat podpis nejvýše postaveného ptáka 
– orla, ale ten se odmítal podepsat dokud nebylo podepsáno jeho zástupce Káně, a to se nepodepsalo dokud 
nebyla podepsaná Vlašťovka atd. Celkem museli děti nasbírat pět podpisů od pěti vedoucích, kteří byli 
rozmístění v prostorách budovy. Bylo tedy potřeba je nejenom najít, ale i obejít ve správném pořadí, tedy 
nejprve najít vrabce, který jim řekl za kým mají jít dál. 

- O nejobratnějšího ptáka: po cestě jsme narazili na dětské hřiště, zde jsme využili různých prolézaček a 
tekoucí vody a vymysleli několik disciplín, které bylo potřeba v co nejrychlejším čase překonat – mimo jiné 
například loupání vařeného vejce, házení vejce do řeky, přelézání žebříků atd. 

- Slalom s vejcem mezi skálami (probíhal v tělocvičně jako běh mezi medicinbaly s vejcem na lžíci – hodnotil 
se čas a poškození vejce) 

- Koulení vajec: v tělocvičně, dostat co nejvíc míčů a medicinbalů kutálením na soupeřovu polovinu 
+ další drobné soutěže, které jsme třeba i nestihli uskutečnit – třeba ptačí tanec 
 
Pozn.: Pokud během dne nebo večer proběhlo soutěží víc, před vyhodnocením se vždy udělal z 
jednotlivých pořadí průměr, takže za den mohl team přijít maximálně o dvě vejce. 


