
Stavba vesnice 

Děti rády dělají opravdové věci, ale na to někdy nestačí jejich síly. Tento program umožňuje 

pracovat na něčem opravdovém s velkou variabilitou obtížnosti. Při práci ve skupinách si může 

každý vybrat svoji vlastní činnost, na kterou stačí a přispět k celkovému výsledku. Ve věkově 

smíšených skupinách to bude bavit i tříleté děti a babičky. Pokud jde spíš o homogenní dětský 

kolektiv, pak je aktivita vhodná spíše pro děti ve školním věku.  

 

Materiál a pomůcky: 

● Obrázky domorodých obydlí 

● Sekera, pila, nůž 

● Dřevěné paličky 

● Pruty a tyče 

● Provazy a provázky 

● vyplétací materiál, pruty, větve, prkna, vysoká tráva, provazy 

● malé oblázky 

● látky jako celty 

 

Prohlídka domorodých obydlí 

Prohlédněte si, jak staví lidé v různých koutech světa. Výběr by měl ukazovat způsoby stavění, které 

jsou na první pohled pochopitelné a je možné si představit jak takovou stavbu realizovat: Tee pee, 

čum, beduínský stan, různě pokryté kopulové konstrukce, jurta, apod. 

 

Ukázky pracovních postupů 

Začátek, kdy se ukáže jak pracovat, je pro lektora nejobtížnější a měl by probíhat svižně a né moc 

dlouho. Lektor ukáže tři základní dovednosti a pak už nechá účastníky pracovat samostatně a další 

postupy vysvětluje “za pochodu”. Vybrané ukázky: jak svázat trojnožku, jak vyrobit poutko na látce 

aniž by se musela stříhat, jak přivazovat celtu a jak ji zajistit kolíky. Je vhodné, aby byli lektoři 

alespoň dva. Jeden pak pomáhá s výše uvedeným a druhý s dětmi může řezat kolíky a sekat jim 

špičky a ukazovat jim případně kde těžit materiál na ohrádky. 

 



Stavění přístřešků 

Nejsnazší konstrukce stanu je svázaná trojnožka nebo čtyřnožka a potáhnout ji celtami. Účastníci 

však mohou vymyslet mnoho dalších konstrukcí. Na celtu připevníme poutka tak, že do cípu látky 

zabalíme malý oblázek a ovážeme ho provázkem, abychom konce provázku mohli použít k 

přivazování celty. 

 

 

Vymazlené ohrádky 

Součástí primitivní vesnice jsou i ohrady pro zvířata. Protože chceme spíše ukázku, jak se dají 

ohrady budovat, děláme malé ohrádky, které jsou prázdné, a používáme ve chvílích při mazlení s 

menšími zvířátky, jako jsou králíci a morčata. Na první druh ohrádky, zatlučeme kolíky s menším 

rozestupem a prostor mezi kolíky vyplétáme proutím, rákosem, dlouhou trávou, provazem a 

podobně. Na druhý druh ohrádky můžeme zatloukat kolíky s větším rozestupem, ale vždy po 

dvojicích. Mezi dvojici kolíků můžeme skřípnout i materiály které nejsou dost pružné pro vyplétání - 

prkénka, suché větve a podobně.  

 

 

 

 

Tato metodika vznikla jako součást projektu „Divoši v divočině“. Projekt 

byl podpořen MŽP, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. 


