
Martin Lípa a Alice Končinská 

  

6-8 LET 



 

JMENUJU SE  
  
MEZI MOŘSKÝMI VLKY MI ŘÍKAJÍ  
  
VLNY BRÁZDÍM UŽ  LET 

   

A TOHLE JE MOJE OSOBNÍ VLAJKA 

 

  



NA LODI MÁM AKTUÁLNĚ TUTO HODNOST: 

 Malý kapitán 49 
  

 
První důstojník 

(komandér) 
41 

  

 Poručík 33 
  

 Kadet 25 
  

 Námořník 17 
  

 Plavčík 9 
  

 Vyháněč krys 1  
 

 Posádka 
každý, kdo je v danou chvíli na lodi 

a je zapsán v crew-listu) 

 Pasažér 
každý, kdo je v danou chvíli na lodi 

a není zapsán v crew-listu) 
 



NAŠE LOĎ SE JMENUJE  

JE  STOP DLOUHÁ 

A MÁ PONOR  METRU 
 

SEZNAM POSÁDKY (CREW-LIST): 

KAPITÁN (SKIPPER)  

  

  

  

  

  



PLAVÁNÍ (CELKEM 8 BODŮ)  
  

obeplavu loď kolem dokola libovolným stylem  
  

nafouknu a obléknu si sám plavací rukávky  
  

obléknu a upevním si navzájem vestu s dalším 
členem posádky  

  
skočím do vody z badeplata  

  
udržím se na laně při rychlosti 3 uzly po dobu 

10 vteřin  

  
vylovím z vody něco zajímavého  

  
vím, jak si nasadit šnorchl a brýle, vydržím 

šnorchlovat min. 30 vteřin  

  
na paddleboardu obepluju loď v sedě  

 

  



OVLÁDÁNÍ LODI (CELKEM 12 BODŮ)  
  

umím vyvázat přechodovou lávku k molu a uklidit 
ji společně ve skupině  

  
vysvětlím k čemu slouží fendery a po odplutí je 

vytáhnu na palubu ve skupině  

  
uvážu fender do správné výšky  

  
umím spustit kotvu a vysvětlím, k čemu je dobrá  

  
zúčastním se sbírání kotvy a navigace 

kormidelníka při odplutí, vysvětlím, kdy má loď 
couvat a kdy plout dopředu 

 

  
vezmu na příď háček, vysvětlím, k čemu slouží a 
vysvětlím fungování bójky, po zakotvení uklidím 

háček 
 

  
účastním se společného lovení spodního oka bójky  

 

 



umím navázat pevný konec lana na kačenu  
  

zúčastním se společného připojení lodi na 
elektřinu a doplnění vody u mola  

  
alespoň 1x během plavby si vzpomenu na 

přepnutí přepínačů jízda/kotvení a pod dozerem 
je přepnu 

 

  
umím použít lodní toaletu včetně přepínání mezi 

výpustí do moře a do tanku  

  
každý den si před vyplutím alespoň jednou připiju 
na Neptuna rumonádou a přiťuknu si správně tak, 

abych nevzbudil mrtvé námořníky 
 

 

 

  



PRÁCE S MAPOU A NAVIGACE (CELKEM 8 BODŮ)  
  

ukážu večer na mapě alespoň tři místa, kudy 
jsme ten den jeli  

  
dokážu na mapě ukázat polohu a orientaci lodi  

  
umím poznat hloubku dna podle mapy nebo podle 

radaru  

  
znám alespoň 3 signální znaky a umím je nakreslit  

  
znám alespoň 10 slov hláskovací abecedy NATO  

  
znám světové strany a jejich vzájemnou polohu  

  
umím najít sever pomocí kompasu  

  
najdu alespoň 1 GeoCache  
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ALFA BRAVO CHARLIE 

DELTA ECHO FOXTROTT 

GOLF HOTEL INDIA 

JULIE KILO LIMA 

MIKE NOVEMBER OSKAR 

PAPA QUEBEC ROMEO 

SIERRA TANGO UNIFORM 

VICTOR WHISKEY XRAY 

YANKEE ZULU  
  



POČASÍ A ASTRONOMIE (5 BODŮ)  

CHORVATSKO (CELKEM 6 BODŮ)  
  

znám alespoň 1 národní park  
  

znám alespoň 1 typicky chorvatská jídla a sním 
ho  

  
umím 3 chorvatská slova  

  
znám 3 chorvatská města  

  
pojmenuju 3 chorvatských ostrovů, z toho 

nejméně 1 osobně navštívím  

  
získám podpis nebo obrázek od kohokoliv, kdo není 

Čech 
 
 
 
 

 
 
 

 



  
umím určit směr větru pomocí korouhve  

  
vysvětlím, proč a jak se volba kotviště řídí 

počasím  

  
umím zjistit teplotu vzduchu pomocí mobilu  

  
vím, co to jsou Perseidy a alespoň jednu zahlédnu  

  
ukážu, měsíc a vyjmenuju jeho fáze  

 

  



PRAKTICKÝ ŽIVOT NA MOŘI (7 BODŮ)  
  

po celou dobu plavby si udržuje pořádek a 
přehled v kajutě (aspoň 2 úspěšné kontroly)  

  
nebude mít své věci mimo kajutu, pokud je zrovna 

nepoužívá (aspoň 2 úspěšné kontroly)  

  
dodržuje základní hygienické návyky (čištění 

zubů, umývání rukou, těla, atd.) - hodnotí se ve 
čtvrtek za celou dobu plavby 

 

  
spočítám útratu v ostrovní restauraci a 

přepočítám ji na české koruny  

  
zúčastním se přípravy snídaně pro celou posádku 

(dospělý pouze konzultuje)  

  
umyju nádobí po snídani  

  
vyperu si ponožky a spodní prádlo  

 

 



NÁMOŘNÍ UMĚNÍ (11 BODŮ)  
  

společnými silami s ostatními postavím na pláži z 
kamínků či písku nějakou stavbu  

  
složím cokoliv z papíru  

  
přišiju si všechny získané knoflíky na čepici 

(hodnoceno po získání komandéra)  

  
namaluju a popíšu naši loď - zevnitř i zvenčí  

  
zúčastním se tvorby herbáře místních rostlin  

  
zúčastním se tvorby námořnické či pirátské hry  

  
zúčastním se vymýšlení a zápisu povídky, 

pohádky, básničky či písničky s námořnickou či 
pirátskou tématikou 

 

  



účinkuju ve videoprohlídku naší lodi  
  

vyfotím alespoň 5 různorodých fotografií 
s námořnickou tématikou   

  
účinkuju v divadelní scéně s námořnickou či 

pirátskou tématikou  

  
společnými silami s ostatními nakreslím mapu naší 
trasy s označenými místy, kde jsme kotvili a se 

zajímavostmi, které jsme viděli 
 

 

  



PŘÍRODA (5 BODŮ)  
  

Vysvětlím, co to je hlavonožec, vyjmenuju a 
poznám na obrázku alespoň jednoho zástupce  

  
Najdu a určím alespoň 2 mořské živočichy  

  
Najdu a určím alespoň 2 suchozemské živočichy  

  
Vysvětlím, proč jsou někteří živočichové a 
rostliny ohrožení, a vyjmenuju a poznám na 

obrázku alespoň 2 
 

  
Najdu a určím alespoň 2 stromy či rostliny  

 

  



ZDRAVOVĚDA A BEZPEČNOST (6 BODŮ)  
  

vím, jak postupovat při šlápnutí na mořského 
ježka a při žahnutí medúzou, vím, jak předcházet 

poranění ostny ježovky/hvězdice 
 

  
vím, jak postupovat v případě mořské nemoci 
(nevolnosti z houpání lodi), léčba a prevence  

  
vím, jaký je rozdíl v úpalu a úžehu, léčba a 

prevence, nosím čepici nebo klobouk  

  
první pomoc při tonutí, prevence  

  
první pomoc při bodnutí hmyzem, prevence  

  
po celou dobu pobytu na palubě nosím vestu  

  
první pomoc při uštknutí zmijí růžkatou a 

prevence  
 

  



PŘI NALEZENÍ SEŠITU NEBO DÍTĚTE PROSÍM 
VOLEJTE 

 

PLEASE CALL THE PHONE WHEN FINDING A 

NOTEBOOK OR CHILD 

 

MOLIMO VAS POZOVITE TELEFON KAD 

NAĐETE BILJEŽNICU ILI DIJETE 
 

BITTE RUFEN SIE DAS TELEFON AN, WENN 

SIE EIN NOTIZBUCH ODER KIND FINDEN 

 

VEUILLEZ APPELER LE TÉLÉPHONE LORSQUE 
VOUS TROUVEZ UN CARNET OU UN 

ENFANT 
 

SI PREGA DI CHIAMARE IL TELEFONO 

QUANDO SI TROVA UN TACCUINO O UN 

BAMBINO 

 

ПОЖАЛУЙСТА, НАЙДИТЕ НОУТБУК ИЛИ 
РЕБЕНКА НА ТЕЛЕФОН. 

 

 

 

 


