
Mapová teorie
9.11.2021

PS: Mapy, které jsou rozmazané jsou tak rozhodně naschvál, když běžíte, taky 
se vám klepe mapa ☺



1. Zakázaná slova

• Rozdělte se do dvojic, úkolem prvního bude popsat linii zakreslenou růžovou barvou na mapě

níže, aniž by použil zakázaných slov napsaných u mapy. Na vysvětlení má pouze 40 s. Druhý

z dvojice při vysvětlování zavře oči/ otočí se zády k projektoru, aby neviděl linii na projektoru a

zakázaná slova a nesmí s vysvětlujícím nijak komunikovat.

• Po uplynutí časového limitu se posuňte zpět na prázdnou mapu a ti, kteří linii neviděli, se ji

společnými silami pokusí správně nakreslit. (Ukazují na projektoru, jeden u počítače zakresluje.)

• Poté porovnejte obě linie a zkuste se pobavit o tom, jak by se to dalo lépe vysvětlit, vystřídejte se

ve dvojici a zkuste to znovu.



ZAKÁZANÁ SLOVA:
LOUKA
CESTA
RÝHA





ZAKÁZANÁ SLOVA:
KÁMEN
PRŮSEK
HUSTNÍK





2. Dřepovaná

Rozdělte se do týmů po třech až čtyřech. Bude následovat série otázek na 
vrstevnice, každá otázka bude za 1 bod a vyhrává tým, který bude mít na konci více 
bodů. 

Na odpověď na každou otázku máte pouze 7 sekund, odpovíte tím, že za A) 
stoupnete si, za B) zůstanete sedět, za C) dřepnete si. Odpovídají všichni, tj 
odpovědi v jednom týmu se můžou a nemusí lišit a tým dostává bod za každou 
správnou odpověď.

Zároveň ten tým, který má dvě a více špatných odpovědí, musí udělat 3 dřepy 
(každý jeho člen 3).



1/10: Šipka ukazuje směrem:

A) (stoupnout si) : do kopce
B) (sednout si): z kopce
C) (dřepnout si): po rovině



A) Do kopce



2/10: Kontrola č. 8 je oproti kontrole č. 9:

A) (stoupnout si): výše
B) (sednout si): níže
C) (dřepnout si): zhruba ve stejné výšce( +- 10 m)





3/10: Z pětky na šestku běžím:

A) Nejdříve do kopce a pak z kopce
B) Nejdříve z kopce a pak do kopce
C) Nejdříve z kopce a pak po rovině



3/10: Z pětky na šestku běžím:

A) Nejdříve do kopce a pak z kopce
B) Nejdříve z kopce a pak do kopce
C) Nejdříve z kopce a pak po rovině



4/10: Kontrola č. 7 je asi o:

A) 20 m výše než kontrola č. 6
B) 30 m níže než kontrola č. 6
C) 10 m níže než kontrola č. 6



4/10: Kontrola č. 7 je asi o:

A) 20 m výše než kontrola č. 6
B) 30 m níže než kontrola č. 6
C) 10 m níže než kontrola č. 6



5/10 Z devítky na desítku:

A) poběžím podél potoka
B)  více nastoupám než sestoupám
C) poběžím jižním směrem



5/10 Z devítky na desítku:

A) poběžím podél potoka
B)  více nastoupám než sestoupám
C) poběžím jižním směrem



6/10 Z dvanáctky na třináctku 
nastoupám ideálním postupem:

A) 5 výškových metrů
B) 20 výškových metrů
C) 30 výškových metrů



6/10 Z dvanáctky na třináctku 
nastoupám ideálním postupem:

A) 5 výškových metrů
B) 20 výškových metrů
C) 30 výškových metrů



7/10 Kontrola č.2 je na postupu 
mezi kotrolami: 

A) 11-12
B) 8-9
C) 9-10



7/10 Kontrola č.2 je na postupu 
mezi kotrolami: 

A) 11-12
B) 8-9
C) 9-10



8/10 Na kontrolu č. 2:

A) Nastoupám 10 m
B) Seběhnu 15 m
C) Seběhnu 7,5 m



8/10 Na kontrolu č. 2:

A) Nastoupám 10 m
B) Seběhnu 15 m
C) Seběhnu 7,5 m



9/10 Bonusová 2b
Kolika brankami projdu na kontrolu č. 12?

A) 0
B) 1
C) 2



9/10 Bonusová 2b
Kolika brankami projdu na kontrolu č. 12?

A) 0
B) 1
C) 2



10/10: Bonusová 2b
Z jakého státu je tato mapa?

A) ČR
B) Slovinsko
C) Švédsko
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