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Jednotlivá soutěžní stanoviště: 
 

2 stanoviště vědomostní 

 

Soutěžící budou uplatňovat své získané znalosti, které se týkají druhé světové války. Na každém 

stanovišti bude rozhodčí, který vyhodnotí správné odpovědi na otázky. Za každou správnou odpověď 

bude přidělen jeden bod. 

 

3 - 7 stanoviště praktická, bodovaná (a, b, c, d, e) 

 

Časový limit pro splnění úkolu na každém stanovišti je 5 minut. Uvedený čas platí pro oba stupně 

základních škol. 

 

a) STŘELBA  

 

Střelba na terč. Zbraně budou položeny na palebné čáře směrem do cílové plochy po celou dobu, při 

střelbě budou pod dohleden instruktora nabity a po ukončení střelby překontrolovány nábojové 

komory. Každý člen družstva střílí pouze jednou. Body za střelbu budou instruktorem sečteny a 

zapsány do formuláře.  

 

b) POZNÁTE STÁTNÍ VLAJKY? 

 

Již po tisíce let jsou vlajky používány k rozpoznání zemí, kultur, lidí a míst. V dnešní době nám 

světové vlajky poskytují klíč k odkrytí a rozpoznání národní identity a historie v mezinárodních 

společenstvech.  

 

I. stupeň: obdrží pět obrázků se státními vlajkami Evropy. Úkolem je správně přiřadit názvy států 

k vlajkám. Ale aby to nebylo tak jednoduché, bude nutné názvy států rozluštit – jsou napsány v 

přesmyčkách.  

 

   

II. stupeň: obdrží deset obrázků se státními vlajkami Evropy. Úkolem je správně přiřadit názvy států 

k vlajkám. Ale aby to nebylo tak jednoduché, bude nutné názvy států rozluštit – jsou napsány v 

přesmyčkách.  

 

Pro oba stupně stejná kritéria. Spolupráce celého družstva. Časový limit je 5 minut. Celkový 

možný počet dosažených bodů u I. stupně 5 a u II. stupně 10. Za každou neurčenou nebo 

špatně rozpoznanou vlajku ztráta 1 bodu. 
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c) POZNÁTE HODNOSTNÍ OZNAČENÍ PŘÍSLUŠNÍKŮ POLICIE ČR? 

Každý příslušník Policie ČR je ustanoven do služební hodnosti, která je na základě systemizace 

služebních míst určena pro služební místo, které vykonává. 

 

 

I. stupeň: obdrží obrázky sedmi služebních hodností nižších a vyšších důstojníků a dle pořadí je 

seřadí od nejnižší po nejvyšší. Úkolem je správně přiřadit a pojmenovat hodnosti. 

 

II. stupeň: obdrží obrázky patnácti služebních hodností a dle pořadí je seřadí od nejnižší po 

nejvyšší. Úkolem je správně přiřadit a pojmenovat hodnosti.  

 

Spolupráce celého družstva. Časový limit je 5 minut. Celkový možný počet dosažených bodů u 

I. stupně 7, u II. stupně 15. Za každou neurčenou nebo špatně seřazenou hodnost ztráta 1 

bodu. 

 

d)  MORSEOVKA 

 

Morseova abeceda, nebo také morseovka (což je mnohem používanější, ale lidový název), je sestava 

kódů interpretujících písmena latinky, čísla a některé speciální znaky do podoby teček a čárek, 

respektive krátkých a dlouhých signálů. Její stěžejní využití tkvělo a stále tkví především v telegrafii. 
 

Účastní se všichni členové družstva, práce kolektivní. Soutěžící dostanou k dispozici tabulku 

abecedy s odpovídajícími znaky Morseovky. 

 

I. stupeň – bude překládat jedno slovo 

II. stupeň – bude překládat dvě slova 

 

 

Počet bodů za správné uvedení slov je 5. 

Penalizace: Za nesprávné uvedení slov 3 body, za nedokončení slov 5 bodů. 

Časový limit 5 minut.  
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e) ODHADY 

Rozvíjí smyslové vnímání. Každý závodník je do hry zapojen a snaží se pro družstvo získat co 

nejvíc bodů. Absolvuje spolu s ostatními pět aktivit, ve kterých hraje důležitou roli jeho odhad. 

Soutěžícím budou předloženy předměty, které si budou moci osahat, vyzkoušet.  Členové 

skupin si mohou mezi sebou radit.  

Úkolem je po dobu 5 minut: 

1. odhad hmotnosti předmětu 

2. odhad délky předmětu 

3. odhad výšky předmětu 

4. odhad množství předmětů vložených do skleněné nádoby 

5. odhad objemu kapaliny v nádobě 

 

I. stupeň:    nejvyšší počet možných dosažených bodů je 5 bodů, 

                     tolerance:1) 10 dkg, 2) 10 cm, 3) 10 cm, 4) 10 ks, 5) 10 ml 

- ztráta 1 bodu při špatném odhadu předmětu 

Penalizace: nesplnění úkolu v daném časovém limitu 0 bodů 

 

II. stupeň:    nejvyšší počet možných dosažených bodů je 5 bodů, 

                     tolerance:1) 5 dkg, 2) 5 cm, 3) 5 cm, 4) 5 ks, 5) 5 ml 

- ztráta 1 bodu při špatném odhadu předmětu 

Penalizace: nesplnění úkolu v daném časovém limitu 0 bodů 

 

Prezence: od 9:00 hodin po družstvech, na návsi obce Louka.  

 

Zahájení: v 9.45 hodin pietní vzpomínka u pomníku Karla Kněze. 

 

Start: od pomníku Karla Kněze v 10.00 hodin po družstvech, odstartuje starostka obce Vrbatův 

Kostelec Pavla Němcová, vnučka Karla Kněze Alena Mergl Kučerová a ředitelka Památníku Lidice 

Martina Lehmannová 

 

Cíl: NKP Ležáky, kde soutěžící budou pokračovat v plnění úkolů, následně odevzdají vyplněné 

formuláře k dalšímu vyhodnocení. Zde bude připraven doprovodný program v podobě ukázky 

vojenské a policejní techniky spojený se seskokem parašutistů do prostoru pietního území. 

 

Vyhlášení výsledků: od 14.00 hodin vyhodnocení a vyhlášení výsledků, předání ocenění, 

občerstvení. 

 

Ukončení: v 14:30 hodin  


