
 
 

Projektová výuka 

Kurz přežití v angličtině 

Organizace: Carl Dobson a Mgr. Marek Jasa 

Shrnutí náplně kurzu:  Úvod do problematiky přežití v přírodě pro moderního člověka 

vedený armádním profesionálem Carlem Dobsonem v anglickém jazyce. Žáci se seznámí 

s primárními zásadami zachování života v divočině bez technických vymožeností současné 

civilizace. Naučí se tzv. pravidlu tří „rule of threes“, pravidlu obsahující tři základní podmínky 

přežití: „shelter“ neboli přístřešek, „water“ neboli voda a „food“ neboli potrava. Ruku v ruce 

s teorií se budou učit praktickým dovednostem, jak postavit bezpečný úkryt , rozdělat oheň 

primitivními metodami, obstarat si pitnou vodu a potravu z okolního prostředí. 

Účastníci: 

SEKUNDA B: Natálie Hrabětová, Marie Hladíková, Kristýna Talianová 

TERCIE:  David Kolka 

KVINTA A:  Vlastimil Šmalcl 

KVINTA B:  Miroslav Elšík, Sebastian Škácha, Sebastian Nechutný, Daniel Vlček, Lukáš 

Berdich, Miloš Štefan 

SEXTA: Josef Antonín Čapek 

SEPTIMA: Dominika Průšová, Jaroslav Bělina 

Podrobný popis projektu rozepsaný do jednotlivých dnů: 

1. Projektový den (úterý 31. 10. 2017) 

Úvod do problematiky přežití v přírodě pro moderního člověka vedený armádním 

profesionálem Carlem Dobsonem v anglickém jazyce. Žáci se seznámí s primárními 

zásadami zachování života v divočině bez technických vymožeností současné 

civilizace. Naučí se tzv. pravidlu tří „rule of threes“, pravidlu obsahující tři základní 

podmínky přežití: „shelter“ neboli přístřešek, „water“ neboli voda a „food“ neboli 

potrava. Ruku v ruce s teorií se budou učit praktickým dovednostem, jak postavit 

bezpečný úkryt a rozdělat oheň primitivními metodami.  



 
 

2. Projektový den (čtvrtek 14. 12. 2017 – později změněno kvůli nepřízni počasí a 

konáno jako celodenní kurz v Arboretu ve Šluknově v sobotu 10. 03. 2018 

dopoledne) 

Druhý den kurzu se obdobným způsobem jako den první žáci obeznámí a prakticky si 

vyzkoušejí získávání poživatelné/pitné vody z okolní přírody opět bez použití 

sofistikovaných přístrojů pouze jednoduchými technologiemi. Opět dojde i na 

upevňování technik rozdělávání a udržování ohně. 

3. Projektový den (pátek 23. 2. 2018 – později změněno kvůli nepřízni počasí a konáno 

jako celodenní kurz v Arboretu ve Šluknově v sobotu 10. 03. 2018 odpoledne) 

Třetí den žáci otestují své přístřešky přenocováním v lesním prostředí. Následující 

dopoledne se dozvědí a naučí, jak získat potravu z toho, co poskytují naše přírodní 

podmínky, v plánu je též kuchání ryb a jejich příprava na otevřeném ohni, nebo 

příprava jiných potravin a jejich vaření. Samozřejmě opět se bude opakovat 

rozdělávání ohně, jako zdroje tepla a pomocníka při úpravě jídla. 

 

4. Projektový den (pondělí 23. 4. 2018) 

Příprava výstupů z projektu pro prezentační den. Ve hře je několik možných forem 

výstupů z projektu. Výstavka nástrojů a pomůcek použitých během kurzu (různé 

druhy troudu a jiných přírodnin vhodných k rozdělání ohně, primitivní i modernější 

nástroje k rozdělání ohně, jednoduchý provizorní vodní filtr, jiné nástroje a věci 

vhodné k nošení v KPZ neboli First Aid Kit, dále video a foto prezentace 

audiovizuálních materiálů pořízených a zpracovaných v průběhu projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


