
Akce keška – pokyny :)

Vyberte si  jednu z  nabízených přiložených kešek  a  pokuste se ji  najít  :)  Jde o tzv. 
Mystery  kešky,  což  znamená,  že  si  trošku  zaluštíte...  Hodně  štěstí.  Zkuste  to  celé 
stihnout do 12:00. Pak byste se měli přesunout na klubovnu, kde se pokuste následovat 
moji  osnovu  (nebo  taky  ne)  a  dokončit  váš  malý  projektík.  Budem nyní  postupovat 
podobně joko při řešení velkých (mezi)národních projektů, tak se toho nelekněte a hurá 
do toho... 
Možná se ptáte, proč není nikdo s vámi? Nikdo na vás nedohlíží? Nemáme žádné vedení? 
Je to tak,že jste zvládli M.I.S.I., zvládli jste Rok Nula a myslím, že nás nepotřebujete k 
tomu abyste  dokončili  tuhle  akci.  Nezapomeňte,  že to  není  práce,  ale  zábava a  že 
výsledky dnešního odpoledne budou po vás luštit desítky a stovky „geokešerů“, budou 
namáhat mozky a běhat tam, kam jim určíte vy...užijte si ten pocit :)

A teď otázečky, jděte pěkně postupně (pokud se vám zdá, že se opakují, máte pravdu – o 
tom projekty jsou – nezapomenout co děláme, proč a stále se ptát, jetli  to děláme 
dobře):

Co máme, kde jsme?
Nahrňte  na  stůl  všechny  dokumenty/fakta/informace  prostě  všechno  co  máte. 
Zrekapitulujte si co všechno jste zkoušeli, kam jste došli, co máte. Proberte to, co je 
dobře a to co ne vyhoďte. Tááák a máme čistý stůl.

Co chceme?
Co  je  cílem tohoto  projektu?  Co  má  být  výstupem?  (původní  zadání  bylo  „skautská 
okresní  keška“ a výstup by měl  být  zadání  kešky na Geocachng.com) Zadání  je teď 
možné samozřejmě upravit a doplnit, ale doporučil bych se držet původního...

Jak to uděláme?
Nejdůležitější část. Stanovte postup. Promyslete systém, případně použijte ten co již 
máte. Projdětě všechny části kešky. Odpovídají informace k jednotlivým nápovědám, k 
jednotlivým  částem  kešky?  Sídlí  střediska  tam  kde  sídlí?  Jsou  ty  klubovny  a  oddíly 
funkční? Atd. :)

Je třeba vyrazit do terénu něco zjistit? Jdětě do toho, udělejte skupnky nebo všichni 
spolu...však vy si poradíte :)

Důležité otázky v této fázi: Bude hledání této kešky bavit? Vztahuje se skutečně k 
cíli („plzeňská skautská keška“)? Umíte si na všechny věci proč tam jsou či nejsou, 
proč jste vybrali zrovna to či ono?

nápovědy na 
http://plzen.skauting.cz/orj/strediska_all.php 
http://plzen.skauting.cz/verejnost/oddily_mapa.php 

Toto je tvořivá část, tady je váš prostor, hranice (skoro) neexistují...

Vaříme...
Ze  všech  informací  a  poznámek  teď  už  zbývá  jen  ukuchtit  výstup.  Pro  inspiraci  se 
podívejte na zadání různých dalších kešek, třeba těch, které jste dnes dostali. Buďte k 
sobě tvrdí a udělejte práci pořádně – věřím, že na to máte.

http://plzen.skauting.cz/orj/strediska_all.php
http://plzen.skauting.cz/verejnost/oddily_mapa.php


Www.geocaching.com případně www.geocaching.cz a http://www.gc-plzen.net

Finální výstup
Připravte výstup/prezentaci/nákres/zadání kešky. Zkrátka něco, co můžete ukázat jako 
výstup,  čím  se  můžete  pochlubit.  Nezapomeňte  si  nějak  schovat  přehledně všechny 
mezisouřadnice a body pro případné úpravy (já jen tak pro kontrolu). Celé by se to mělo 
následně prezentovat (po otestování námi :) ) na okresní radě – a to bych chtěl abyste 
udělali vy, protože je to vaše práce, takže ať tu smetanu neslízne někdo jiný :)

Oslava
Za barem je Kofola, dobrá práce :)

Zdraví Dan a Žab
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