Úvod – metodiky envikešek
Když jsme si v roce 2008 začali pohrávat s myšlenkou vytvoření nové skautské a snad i originální hry
založené na geocachingu, vůbec jsem nedoufal, že se nám podaří hru skutečně na podzim 2009
v Libereckém kraji spustit. Bylo to za značné podpory Krajského úřadu Libereckého kraje, kterému se
projekt zalíbil. A tak jsme v průběhu roku 2010 dokonce mohli začít připravovat i navazující programy
a metodiky s programy do škol. První výsledek našeho snažení nyní držíte v ruce a věřím, že tato útlá
knížečka (metodika) vám pomůže spolu s dalšími on-line materiály při vaší práci v oddíle i mimo něj.

Co to tedy vlastně máte před sebou a k čemu je to dobré?
Na následujících stránkách najdete několik kapitol, které se snaží nabídnout konkrétní řešení, jak
udělat náš program atraktivní s moderním obalem, jak ho jednoduše vzít a využít na základních
školách při náborech, na školních výletech či projektových dnech, ale také jak skautský geocaching
nabídnout skautům i veřejnosti ve vašem regionu a podporovat tak dobrou značku skautingu.
Nemusíte se bát, že pokud nevíte jak pracovat s GPSkou, nebo neznáte geocaching, že byste to
nezvládli. Naopak publikace obsahuje i kapitoly, které vysvětlují, co to GPS přístroj je a jak se s ním
pracuje a že ho můžete jednoduše použít na velmi atraktivní programy. Hlavním obsahem však není
povídání o GPSkách a geocachingu, ale několik kompletních programů, které můžete snadno vzít a
použít ve výuce na základní škole. Když jsme jednotlivé programy připravovali, vycházeli jsme ze
školních vzdělávacích plánů několika škol a snažili se najít témata, která jsou skautům blízká, jsou
v nich dobří a mohou je v atraktivním balení předat žákům. Kromě toho se dají tyto programy využít
třeba i na oddílových schůzkách či výpravách. Veškeré programy byly sestaveny s časovou náročností
jedné či několika vyučovacích hodin a byly samozřejmě otestovány přímo na základní škole. Testování
programů probíhalo jak na skupině dětí, které se vůbec neznaly, tak na zaběhlých třídních kolektivech
v rámci běžné výuky v průběhu školního roku.
U každého programu naleznete základní popis, jeho časovou i personální náročnost a samozřejmě
cíle aktivit. Důležité je, že když budete oslovovat školu o možnost vstoupit jako skauti do času výuky,
máte v ruce něco konkrétného, vyzkoušeného a vycházejícího z toho, co se ve školách učí. Nemusíte
prosit o čas v hodině na rozdání letáčků svého oddílu. Můžete nabídnout realizaci zajímavého
programu pro žáky, který lze využít nejen v září, ale i kdykoliv v průběhu školního roku a přitom s ním
máte stále potenciál získat další nováčky do svých oddílů. Připravené programy jsou vymyšleny pro
druhý stupeň základní školy a věřím, že s jejich pomocí se vám tedy podaří získat nováčky i mezi
staršími dětmi – potenciálními skauty a skautkami. Navíc by vám měly tyto programy otevřít dveře
k možnosti dlouhodobé spolupráce se školami. Vždyť určitě bude zajímavé, když se na vás škola
obrátí, zdali byste jim nepomohli uspořádat školní výlet či projektový den. Vy tím získáte prostor
k ukázání schopností skautů, ale také možnost získat prostředky skautským základnám, na které na
výlet vyrazíte a v neposlední řadě se o skautech mezi učiteli, rodiči i dětmi bude mluvit a nebudete
mít problém při náborech nováčků.

Je toho víc, než jen tato brožurka
Kromě těchto textů nabízíme v projektu mnohem víc. K některým programům naleznete další
informace a elektronické materiály na internetových stránkách www.envikesky.cz a také

www.skaut.cz/nabory. Výhoda webu je v tom, že můžeme jednotlivé materiály i v budoucnu
rozšiřovat, doplňovat o zkušenosti a přidávat další na nová témata, po kterých školy rády skočí.
Pokud si nejste jisti, zda hned napoprvé zvládnete realizovat celou atraktivní výukovou hodinu ve
škole, můžete vzít některou z připravených krátkých aktivit a své náborové vystoupení na základní
škole zajímavě doplnit nějakou hříčkou. Určitě je totiž pro děti mnohem zábavnější, pokud se na
skauty ve škole jen nedívají, ale rovnou s nimi něco zajímavého hrají. Uvidíte, že děti mají chuť něco
dělat a aniž se nadáte, určitě sáhnete po některém z připravených velkých programů do školy.
A jakmile se některý z programů zalíbí a i vás to bude bavit, není nic lepšího, než začít ve svém okolí
vytvářet vlastní skrýše skautského geocachingu v rámci hry envikešky. Tu můžete hrát jak se svým
oddílem, tak si ji mohou zahrát děti ze škol, rodiče s malými dětmi nebo i starší nadšení hledači skrýší.
Společnými silami budeme vytvářet jednu velkou celorepublikovou hru ukazující zajímavá místa a
dostávající lidi od počítače do přírody a snad i do našich oddílů. Navíc mnoho skrýší lze postavit i tak,
že budou atraktivní a přesto k jejich nalezení nebude potřeba GPS přístroj a hra tak může být
dostupná i lidem bez GPSek. Důležité na hře je, že se snaží spojit pobyt v přírodě, zajímavé aktivity,
moderní prostředky a také internet do jediného celku, který je realizovaný skauty. Nám projekt může
dělat skvělou reklamu a jméno a hlavně otevírá dveře mnoha skvělých velkých příležitostí.

Pojďte do toho
Neváhejte tedy a zkuste to. Ať už použijete jen krátkou hříčku, zahrajete si hru „Satelity“, která
přibližuje hravou formou fungování GPS pozičního systému, nebo ukážete dětem, jak vzniká taková
mapa a kolem jakých zajímavých míst denně chodí, či se vrhnete do hraní envikešek, vždy získáte
nové zkušenosti, možnosti a snad i hodně nováčků.
Za celý tým, který se přípravou projektu envikešky, programů i jednotlivých her mnoho měsíců
zabývá, vám přeji, abyste na konci realizovaného programu viděli jen samé rozzářené tváře dětí. Dětí,
které mají chuť něco dělat a třeba se chtějí stát i skauty.

