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

ZZllaattéé  ssttrráánnkkyy  PKJKPPKJKPPKJKPPKJKP 82 
 

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

   3.  Klíčová slova: rychlé vyhledávání, Zlaté stránky 

   4.  Kód zaměření: 6   12.  Kód všestrannosti: 2 
  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: kdekoliv  

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

OSJ -
OSS -

vlčata světlušky 
skauti 
roveři 
oldskauti junioři 
oldskauti senioři 

   7.  Potřeby: telefonní seznam Zlaté stránky, hodinky (stopky) 

   8.  Potřebný čas:  40- 60 min 

   9.  Počet účastníků: 1 nebo podle počtu seznamů, které jsou k dispozici 

 10.  Datum vzniku: 14.10.2005 

 11.  Pramen inspirace:  telefonní seznam  Zlaté stránky 
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Rychlost vyhledávání telefonních čísel, slovíček, encyklopedických hesel atd. může někdy 
v kritických okamžicích hrát významnou roli. Zažil jsem takovou situaci, když v zimě prasklo 
ústřední topení a do bytu  se valila horká voda….. 

Rychle se orientovat při hledání informací např. v telefonním seznamu je tedy užitečná dovednost. 

Tento Protom může představovat inspiraci pro sestavení celé řady variant pro jednotlivé regiony. 

Zajímavou možností je získání prošlých  telefonních seznamů – Zlatých stránek při jejich 
nahrazování novými,  které si může každý přinést z domova nebo je možné je   získat ve výdejním 
místě, více méně v neomezeném počtu tak, že každý člen oddílu může mít  Zlaté stránky svoje, 
což umožňuje  současné soutěžení v družině nebo oddílu. 

 ( mimochodem: obsahují  i plánky a zajímavé regionální  turistické informace)   

1. Na svůj papír  napiš pod sebe do sloupce čísla 1-20 

2. Stopni čas a v průběhu 20 min vyhledej v příslušných Zlatých stránkách 
co nejvíce telefonních čísel. 

 

 15.  Hodnocení úkolu 

      1.Po uplynutí 20 min spočítej počet nalezených telefonních čísel = počet  

        získaných bodů. Pro zajímavost si najdi ty, které jsi v daném čase nestihl  

       vyhledat. Protože nalezená čísla mají  obecnou platnost, můžeš si je zapsat   

      do svého IPZ (zápisníku pro „ informace poslední záchrany“ viz V0313 – 1)      
) 

 16.  Úspěšnost v % 

 
 
                                         Počet  nalezených čísel           
                       % Ú  =  ------------------------------------------ . 100 
                                                   20   
 
                               =   počet nalezených čísel  . 5

 
Najdi ve Zlatých stránkách následující telefonní čísla: 

1. Hlášení poruch plynu 
2. Hlášení poruch ve vodovodním řádu 
3. hlášení poruchy v elektrické síti 
4. Informace o nejbližší železniční dopravě 
5. Informace o nejbližší autobusové dopravě   
6. obecní úřad ( magistrát) 
7. místní restaurace  
8. místní lékárna 
9. místní nebo nejbližší knihovna 
10. opravář chladniček 
11. nejbližší opravna elektrických přístrojů 
12. nejbližší autoservis Škoda 
13. instalatér 
14. lékař 
15. nejbližší nemocnice 
16. přesný čas 
17. předpověď počasí 
18. ubytování  
19. osobní oddělení nejbližšího výrobního podniku 
20. havarijní a nouzová služba  ÚAMK motoristům 
 

17.  Konkrétní úkol 13.   Motivace, legenda 

14.  Zadání úkolu 


