
Výprava – vydejte se na cestu 

Zatím se vám dařilo individuální výpravy plnit skvěle, tak si dejme další, která však 

bude trochu náročnější, ale jsem si jista, že ji bez problémů zvládnete. Tentokrát 

bude vaším úkolem vydat se na jednu ze tří cest, kterou si sami vyberete a prožít 

zde příběh, kterým vás provedou níže uvedená zastavení na dané cestě. Vezměte 

si sebou z domova plyšáka (nebo něco obdobného), kterému buď budete po cestě 

průvodcem nebo s ním budete cestovat jakoby společně. U každého zastavení 

natočíte krátké video, jak jste daný úkol splnili. Následně všechna videa spojíte 

do jediného a odevzdáte. Celková délka videa by neměla o moc přesáhnout 3 

minuty, počítejte tedy s cca. 20sekundovými záběry na jednom zastavení. Je čistě 

na vašem uvážení, jak velkou míru fantazie při plnění úkolů využijete, ale na videu musí být vždy vidět plyšák i vy (ve formě 

průvodce nebo spolucestujícího). Za každé splněné a dobře natočené zastavení získáváte 2 Mustangy – dohromady jich tedy 

můžete mít až 20 a to už s bodováním rozhodně zahýbá. 

Ve zkratce se tedy vydej s rodinou na výlet na místo, které si sami vyberete. Za nás opět pouze dáváme tipy na přírodní památky, 

kde je vždy něco zajímavého: https://mapy.cz/s/hugusukezo . Vezmi si na cestu plyšáka a natoč s ním až 10 videí (po cca 20 

sekundách), na kterých budeš vidět společně i s ním, jak plníte daný úkol. Spojená videa do jednoho, pošli Šišce přes službu 

Uschovna.cz (zadáš www.uschovna.cz – klikneš na „poslat“ – zadáš svůj email, přidáš sestříhané video (stačí ho do okna 

prohlížeče přetáhnout nebo přes tlačítko „vyberte soubor“), zadáš náš email info@ctveraci.cz a dáš tlačítko „odeslat“). Vše musíš 

stihnout do neděle 29.11. do půlnoci a video pak dáme na náš oddílový YouTube. Samozřejmě respektujete aktuální vládní 

omezení. 

Kdy: kdykoliv v termínu od čtvrtka 19.11. do neděle 29.11.2020 (délka trasy i čas záleží na vás) 

Mezioddílová soutěž: 27. oddíl kluků vyrazí na stejnou cestu se stejnými úkoly, když však splníme více zastavení na jednoho 

člověka, vyhrajeme. A i kdyby ne, určitě si u toho užijete mnoho srandy a věřím, že i pak další členové oddílu při sledování videí. 

Pamatuj, že individuální výprava je zcela dobrovolná a ber ohled na to, kdyby rodiče neměli čas – budeme mít i jiný program.  

A jak videa spojit dohromady? Úplně jednoduše, buď na to máš nějakou aplikaci v telefonu či na počítači, na kterou jsi zvyklá a 

pokud nikoliv či bys chtěla video vylepšit o hudbu, texty (např s názvy zastavení) a různé střihy, triky, efekty, můžeš se inspirovat 

v krátkém video návodu, který pro tebe připravili kluci. Myslím si, že podle něj to zvládne opravdu každý. 

Návod na střih videa: https://www.youtube.com/watch?v=up3SebZr1PQ 

 

Seznam možných cest nalezneš na další straně. Na výběr máš: 

Cesta kolem světa Cesta do vesmíru Cesta na olympiádu 
 

 

 

Fantazii se meze nekladou, buď kreativní       

Výpravu si užijte, to je to hlavní. 

https://mapy.cz/s/hugusukezo
http://www.uschovna.cz/
mailto:info@ctveraci.cz
https://www.youtube.com/watch?v=up3SebZr1PQ


Vyber takový motiv cesty, který ti nejvíce vyhovuje a pročti si jej. Na každé cestě tě čekají jiná zastavení a zkus jich 

zvládnout co nejvíce (max tedy 10). U každého plnění natoč krátké video (i když není výslovně uvedeno) max. 20 

sekund, spoj je do jednoho a pošli Šišce přes uschovna.cz (návod je výše). Fantazii se meze nekladou. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CESTA KOLEM SVĚTA 
• Cesta dopravním prostředkem je nutná, jak jedete s vaším plyšákem? 

• Jsi v Paříži – navštiv Eiffelovku, vezmi svého plyšáka na nějakou 
rozhlednu, můžeš ji i sama vyrobit. 

• Itálie – Řím – vezmi svého plyšáka do luxusní restaurace, všechny jsou 
zavřené? Vytvoř ji pro něj a poobědvejte.    

• Brazílie – Amazonka – Převeď svého plyšáka po mostě přes řeku. Není 
žádný v blízkosti? Můžeš ho i postavit. 

• Nepál – Mount Everest – Vezmi svého plyšáka na co nejvyšší bod a 
udělejte vrcholové video. 

• Austrálie – všude samý klokan? Zaskákej si se svým plyšákem jako toto zvíře. 

• Amerika – New York – vezmi svého plyšáka do muzea a ukaž mu nejkrásnější sbírky, které mu vytvoříš.  

• Kolumbie – deštný prales – ukaž svému plyšákovi krásy přírody v nedotčené krajině.  

• Čína – navštívila jsi velkou čínskou zeď, proveď plyšáka po nějaké velké stavbě a vysvětli mu, proč tu stojí.  

• Jihoafrická republika – vydej se za diamanty a několik jich s plyšákem natěž – i pěkný kámen se počítá. 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

• CESTA DO VESMÍRU 

• Vyrob si raketu (klidně už i doma) a představ ji svému plyšákovi, aby 
se nebál jí letět. 

• Doplň palivo do své rakety (voda může sloužit jako dobrý a bezpečný 
příklad) a ukaž, jak to pro svého plyšáka provádíš. 

• Připrav plyšáka po fyzické stránce a udělej s ním několik cviků na 
protažení i výkon. 

• Vystřel svou raketu s plyšákem co nejvýše ke hvězdám, jako 
kosmodrom poslouží i tvá ruka a nezapomeň na odpočet. 

• Napij se se svým plyšákem ve stavu beztíže, tedy vzhůru nohama. 

• Pozor asteroid, několika se určitě vyhneš, ale co dělat, když tě nějaký zasáhne – oprav poškození rakety. 

• Přistání na cizí planetě – připrav pro svého plyšáka planetární stanici, kde se mu bude líbit a představ mu ji. 

• Sběr vzorků – prozkoumej cizí planetu a odeber nějaké vzorky, které by se pak u vás doma mohly vyjímat. 

• Tvůj plyšák se potkal s mimozemskou rasou, přivítej ji mezi námi a představ jí naší civilizaci. 

• Přivítání po úspěšně vykonané vesmírné cestě si zaslouží oslavu, připrav ji pro svého plyšáka, a i pro tebe. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•  CESTA NA OLYMPIÁDU 

• Natrénuj s plyšákem na olympiádu a představ mu, jak se dělá sport, 
který máš rád nebo jsi v něm dobrý. 

• Zúčastni se s plyšákem prvního kvalifikačního závodu ve svém sportu 
tak, abys ho vyhrála. 

• Náležitě se svým plyšákem oslav tento úspěch. 

• Ukaž plyšákovi město a olympijskou vesnici, kde bude pobývat, můžeš 
mu ji i postavit. 

• Vytvoř symbol olympiády (5 kruhů nebo olympijský oheň), aby měl plyšák radost, kam se dostal. 

• Slavnostní zahájení je nádherný akt, vezmi na něj svého plyšáka a představ zemi, za kterou sportuje. 

• Setkej se se svými fanoušky a náležitě svého plyšáka podpoř, můžeš uspořádat i autogramiádu. 

• Odpočinek a relax je pro sportovce důležitý, zaslouženě si se svým plyšákem odpočiň. 

• Jsi se svým plyšákem ve finále, ukaž ten nejlepší výkon, jaký ve své sportovní kategorii dokážeš. 

• Se svým plyšákem jsi vyhrála, vystoupej na stupně vítězů a nech si řádně pogratulovat. 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Před samotnou výpravou doporučujeme si seznam zastavení vytisknout. Hodně štěstí a ať se vám cesta vydaří. 


