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 18.  Správné řešení       11..    NNáázzeevv  pprroottoommuu  Signatura Pořadí v Probance 

HHoodd  hháázzeeccíímm  
ttaallíířřeemm  PKJKP PKJKP PKJKP PKJKP  74 
 

   2.  Autor, kontakt: Kyb –Jiří Klaban, Pardubice, E: jiri.klaban@quick.cz 

   3.  Klíčová slova: házecí talíř, hod 

   4.  Kód zaměření: 9   12.  Kód všestrannosti: 1 
  1. Skauting, idea, lesní moudrost, filosofie 
  2. Občanství, vlastivěda, dějepis, zeměpis, jazyky 
  3. Kultura, literatura, umění, hudba, zpěv 
  4. Lidské tělo, životospráva, zdravověda, první pomoc 
  5. Pobyt v přírodě, orientace, výzbroj, výstroj,spojení 
  6. Stupně zdatnosti, dovednosti, řemesla, vaření, rukodělky 
  7. Příroda, znalosti, pozorování, ekologie 
  8. Vedení, řízení, pedagogika, metodika, hry 
  9. Fyzička, testy, atletika, sporty' 
10. Vědy, odbornosti, speciální znalosti, odborky 

  (1) fyzický a psychický vývoj 
  (2) mentální, vzdělanostní rozvoj 
  (3) sociabilní rozvoj 
  (4) duchovní, kreativní rozvoj 

 

   5.  Místo k provádění: louka hřiště, délka cca 60 – 100m 

   6.  Věk účastníků:VS, S, R, OS 
VS -
S -
R -

OSJ -
OSS -

vlčata světlušky 
skauti 
roveři 
oldskauti junioři 
oldskauti senioři 

   7.  Potřeby: házecí talíř, pásmo, papír, tužka 

   8.  Potřebný čas: 10 – 15 min, podle počtu soutěžících 

   9.  Počet účastníků: 1 – x 

 10.  Datum vzniku: 11.10.2005 

 11.  Pramen inspirace:Zapletal: Stezka zdatnosti str.130 , Skautské prameny,Liberec 1995 
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Létající talíř je jednoduché, levné, trvanlivé, sportovní nářadí, jehož  využití může vhodně doplnit 
skautský program na schůzkách výpravách a na táboře.  

Dětský světový rekord do 12 let činí 65,8 m, u dospělých to je 125,6 m. Nechceš to také zkusit? 
 

1. máš 3 tréninkové pokusy 

2. máš tři ostré hody, které se měří  

3. urči nejdelší hod 
 

 15.  Hodnocení úkolu 

1. dosaď svůj nejdelší hod do vzorečku a vypočti % úspěšnosti vzhledem  

      k zaokrouhlenému dětskému  rekordu 
 

 16.  Úspěšnost v % 

 
                                                      Tvůj nejdelší hod            
                                   % Ú  =  -------------------------------   . 100 
                                                                 66 
 
                                           =  tvůj nejdelší hod  . 1,515 

 

17.  Konkrétní úkol 13.   Motivace, legenda 

14.  Zadání úkolu 


