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11. Manažérske zhrnutie: 

 
Oboznámenie sa členov klubu s témou zasadnutia a obsahovou náplňou. Témou  stretnutia bola 
príprava trate na orientačný beh v prírode. Učitelia diskutovali a porovnávali svoje skúsenosti pri 
prípravách úloh a označenia jednotlivých stanovíšť, s cieľom dosiahnutia čo najlepších výsledkov 
svojich žiakov. 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

1. Otvorenie zasadnutia 
2. Oboznámenie sa s programom zasadnutia 
3. Diskusia 
4. Závery a odporúčania na ďalšie stretnutia.  
 
Koordinátor PG PON privítal prítomných na zasadnutí a oboznámil ich s témou zasadnutia. Téma 

stretnutia: príprava trate na orientačný beh. Orientačný beh je športové odvetvie vytrvalostného 

charakteru, pri ktorom je úlohou prejsť alebo prebehnúť podľa mapy a buzoly trať vyznačenú na 

mape za čo najkratší čas. V teréne nie je trať vyznačená, sú tam umiestnené iba kontrolné stanovišťa. 

Trať je na mape vyznačená trojuholníkom, ktorý predstavuje štart, krúžkami, ktoré 

predstavujú  kontroly   a končí zdvojeným krúžkom, ktorý predstavuje cieľ.   Kontroly   sú pospájané 

čiarou a očíslované poradovými číslami. Behá sa kdekoľvek, kde je zmapovaný priestor a je 

vytvorená mapa.  Najčastejšie v prírode, v lese, v parkoch, ale aj na sídliskách. Ojedinele aj 

v budovách. Mapa je vytvorená podľa špeciálneho mapového kľúča medzinárodnej federácie OB  

(IOF), platného v celom svete. 

Trate sú postavené v rôznej dĺžke a náročnosti,  ktoré závisia od: 

https://www.zsmstuhrina.sk/spravy-z-cinnosti-pedagogickych-klubov/
https://www.zsmstuhrina.sk/spravy-z-cinnosti-pedagogickych-klubov/


vekovej kategórie (od 10 do 95 rokov),   

významu pretekov ( náborové, lokálne, celoštátne, vrcholné svetové) 

disciplíny (šprint, stredná trať, dlhá trať). 

druhu (denný, nočný, štafetový) 

Jednotlivé trate nie sú vopred známe.  Zverejnená je iba dĺžka, prevýšenie a počet kontrol  na trati. 

Mapu so svojou traťou dostáva pretekár až po štarte, kedy mu začína plynúť súťažný  čas. 

Na jednotlivých stanovištiach si žiaci vyskúšajú svoje vedomosti z oblasti biológie, geografie, fyziky 

alebo chémie. 

  

  

 

 

13. Závery a odporúčania: 

Stretnutie členov PG PON prinieslo konštruktívnu diskusiu, ktorá viedla k zaujímavým a prakticky 
využiteľným poznatkom. Pre ďalšie stretnutie si prítomní rozdelili úlohy a navrhli odporúčania na 
tému ďalšieho zasadnutia - príprava trate na orientačný beh. 
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PREZENČNÁ LISTINA 

 

Miesto konania stretnutia: Základná škola  s  maters kou ško lou Tuhrina   

Dátum konania stretnutia: 09.02.2021 

Trvanie stretnutia: od 12:00 hod. do 15:00 hod.  

Zoznam účastníkov/členov pedagogického klubu: 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

1. Mgr. Jana Bosáková  ZŠ s MŠ Tuhrina 

2. Mgr. Šimon Končula  ZŠ s MŠ Tuhrina 

3. Mgr. Danka Kučerová  ZŠ s MŠ Tuhrina 

Meno prizvaných odborníkov/iných účastníkov, ktorí nie sú členmi pedagogického klubu  a podpis/y 

č. Meno a priezvisko Podpis Inštitúcia 

    

    

 


