
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

Orienteering English 
Slovník s pracovním sešitem a pexesem 

 

 

 
 

 

 



Map/ mapa 
ant hill mraveniště 

bare rock holá skála 

bobsleigh track bobová dráha 

boulder kámen 

boulder cluster shluk kamenů 

boulder field kamenné pole 

boundary stone patník 

bridge most 

broken ground rozbitý povrch 

building budova 

cairn mohyla 

canopy zastřešení 

cave jeskyně 

charcoal burning platform milíř 

clearing světlina 

climb převýšení 

contour vrstevnice 

control description popisy kontrol 

copse skupina stromů 

crossing point přeběh, průběh (plotem, živým plotem,…) 

depression prohlubeň 

ditch meliorační rýha 

earth bank hliněný sráz 

earth wall hliněná hrázka 

east východ 

erosion gully rýha 

fence plot 

firm ground in march pevná půda v bažině 

fodder rack krmelec 

forest corner roh lesa 



hill kupa 

knoll kupka 

lake jezero 

length délka 

linear thicket živý plot 

lower spodní 

map mapa 

marsh bažina 

middle prostřední 

monument památník 

narrow marsh úzká bažinka 

narrow passage skalní průchod 

north sever 

out of bounds oblast zákazu vstupu 

path cesta 

paved area zpevněná plocha 

pipeline potrubí 

pit jáma 

platform plošinka 

pond rybník 

power line elektrické vedení 

power line pylon sloup el. vedení 

prominent feature výrazný objekt 

prominent tree 

distinctive tree 

výrazný strom 

výrazný strom 

pylon stožár 

quarry lom 

re-entrant údolíčko 

ride průsek 

river řeka 

road silnice 



(rock) cliff (skalní) sráz 

root stock vývrat 

ruin zřícenina 

saddle sedlo 

semi-open area polootevřený prostor 

shooting platform/hunting tower posed 

small depression malá prohlubeň 

small erosion gully malá rýha 

south jih 

special item/ object zvláštní objekt 

spring pramen 

spur hřbítek 

stairway schodiště 

statue socha 

stony ground kamenitý povrch 

stream potok 

terrace terasa 

thicket hustník 

tower věž 

track 

crossing /junction 

pěšina 

křižovatka 

tree stump vývrat 

trench příkop 

tunnel tunel 

upper horní 

valley údolí 

vegetation boundary rozhraní porostů 

wall zeď 

water reservoir vodní nádrž 

waterhole vodní jáma 

well studna 



west západ 

 

Courses/ tratě 
arena passage průběh arénou 

change over předávka 

circle kolečko 

class kategorie 

control line spojnice 

control point kontrola 

course setter/planner stavitel 

embargo (area), out-of-bounds area zakázaný prostor 

event director 

event controller (EA) 

ředitel závodu 

rozhodčí (kontrolor IOF) 

finish 

jury 

last control 

cíl 

jury  

sběrka 

(main) referee 

marked route 

(hlavní) rozhodčí 

fáborkovaný/povinný úsek 

pick the controls sbírat kontroly 

public control 

(plastic) cup 

divácká kontrola 

(plastový) kelímek 

refreshment control občerstvovačka 

runnability běhatelnost 

set/make the courses stavět tratě 

set/ put the controls (out) in the forest 

start point 

roznášet kontroly 

start 

triangle trojúhelník 

visibility viditelnost 

 



Race, competition/ závod 
accreditation 

accurate 

anti-doping 

arena passage 

athlete/ competitor 

akreditace (prezentace) 

přesný 

antidoping 

divácký úsek/průběh arénou 

závodník 

bag drop odkladiště batohů1 

banquet banket 

beat somebody porazit někoho 

bouquet/bunch of flowers  

butterfly 

cancel entry 

kytice 

typ rozdělovací metody 

zrušit přihlášku 

closing ceremony slavnostní zakončení 

club klub 

coach 

coaching zone 

trenér 

trenérská zóna (v aréně) 

competition rules pravidla závodu 

complaint stížnost 

control flag lampion 

current leader průběžně vedoucí závodník 

deadline  

DNF (did not finish) 

DNS (did not start) 

DISQ (disqualified) 

konec přihlášek 

neorazil cíl 

neodstartoval 

diskvalifikovaný 

distance 

drawing the startlist 

trať 

losovat/vytvořit startovku 

entry (form) přihláška 

entry fee startovné 

estimated winning time předpokládaný čas vítěze 

fairness fair play, férovost 

                                                             
1 Bag drop – místo, kde si závodníci nechávají batoh a odkud jim ho pořadatelé vozí zpátky na shromaždiště 



fast – faster – the fastest rychlý – rychlejší – nejrychlejší 

final results konečné výsledky 

flower ceremony 

forking 

free order 

květinové vyhlášení 

farstování 

volné pořadí kontrol 

get lost zabloudit 

GPS tracking GPS tracking  

GPS unit GPS jednotka 

GPS vest GPS vesta 

he was placed … umístil se na … 

knock-out sprint 

lady-bug 

vyřazovací sprint 

typ rozdělovací metody (kosočtverec) 

late start 

leg 

pozdní start 

úsek 

long klasická 

lose a contact ztratit kontakt 

losing 

main referee 

ztrátová 

hl. rozhodčí 

medal 

mechanical punching 

medaile 

ražení kleštěmi 

middle krátká 

mistake 

mispunched (MP) 

chyba 

chybné ražení 

model event modelový trénink 

national team reprezentace 

opening ceremony slavnostní zahájení 

optimal optimální 

participation restriction omezení účasti 

pass/overtake somebody 

phi loop 

předběhnout někoho 

typ rozdělovací metody (kosočtverec) 

pliers for orienteering kleště 



podium podium 

preliminary results průběžné výsledky 

pre-start 

pre-warning (control) 

předstart 

předkontrola2 

prize giving ceremony vyhlášení vítězů 

protest 

overtime 

protest 

překročení časového limitu 

punch 

pursuit 

razit 

stíhačka 

quarantine karanténa 

relay 

relay restart 

štafety 

hanba start 

results board výsledková tabule 

ribbon fáborek (na start) 

route choice 

scorelauf 

volba 

skorelauf 

SI-unit krabička 

slow – slower – the slowest 

splits/ split times 

pomalý – pomalejší – nejpomalejší 

mezičasy 

sprint sprint 

stage etapa 

stage bedna (TOP 6) 

stand stojan 

start gate startovní brána 

start point start 

starting group startovní skupina 

surcharge přirážka 

take a lead převzít vedení 

                                                             
2 Prewarning – obvykle jde o o předsběrku případně o kontrolu před TV nebo diváckým úsekem. Jde vlastně o 

znamení pro spíkra, že se něco bude dít. 



taped route 

team line-up 

fáborkovaný úsek 

složení týmu (štafety) 

team leader vedoucí výpravy 

training trénink, trénování (před akcí) 

ultra long dlouhá3 

win vyhrát 

winner vítěz 

Training/ trénink 
cool down (run) 

frog jump 

výklus po doběhu 

žabáky 

jogging pomalý běh (klus) 

loops okruhy 

push ups kliky 

recovery run výklus 

sit-up sed-leh 

squat dřepy 

strength training 

workout exercise 

(běžecké) posilování 

posilování (core, tělocvična,…) 

warm up rozklus 

work out cvičení 

  

                                                             
3 Dlouhá trať – závod na přibližně 140% vítězného času klasické trati. V České republice se naposledy běžela 
v roce 2010 v Mníšku pod Brdy. Ve Skandinávii se na této trati stále běhají národní mistrovství. 



Pict-O-rial vocabulary 

 

Orienteering – orientační běh 

 

Foto: Janis Ligats 



Mountain Bike Orienteering – orientační závody na horských kolech 

 

 

Foto: Rainier Burman 

  
  



Ski Orienteering – lyžařský orientační běh  
 

 

Foto: Sven Alexandersson 

 

  



At the start – na startu  
 

 
 

  



In the forest – v lese  
 

  



At the finish – v cíli  
 

  



In the arena – na shromaždišti  
  



Event centre/ shromaždiště 
access/ reach by (car, bus, foot…) dostat se na shromaždiště (autem, busem, pěšky) 

accommodation ubytování 

advertise banner 

announcer 

reklamní banner 

hlasatel, spíkr 

arrival příjezd 

bag 

backpack 

taška (sportovní) 

batoh 

beer tent pivní stan 

bio (waste) bio odpad 

bus bus 

camera fotoaparát 

camping mat/ sleeping pad karimatka 

car 

(cards) readout 

auto 

vyčítání 

catering service stany s občerstvením 

citizenships národnost 

club tents  

commercial banner 

oddílové stany 

reklamní banner 

departure odjezd  

dustbin, garbage can, wastebin popelnice 

embargoed areas zakázaná místa, embarga 

event office (EO) 

event programme 

prezentace 

program akce 

fabric/plastic bag taška/igelitka 

fence plot 

finish doběh 

finish corridor doběhový koridor 

finish line cílová čára 

flag vlajka 

glass sklo 



chair křesílko 

ID (card) občanský průkaz 

interview rozhovor 

journey cesta (doba cestování, ne silnice) 

luggage bagáž 

metal kov 

mixed waste směsný odpad 

official funkcionář 

organiser pořadatel 

paper papír 

parking lot parkovací místo 

parking place parkoviště 

passport pas 

photographer fotograf 

plastic plast 

provide nabízet 

public transport veřejná (hromadná) doprava 

rain coat pláštěnka 

request požadavek 

road cesta (silnice) 

rubber boots 

rules  

showers 

holiny 

pravidla 

mytí 

speaker komentátor 

spectator divák 

suitcase kufr 

take place konat se 

tent canvas plachta ke stanu 

tent pole tyč ke stanu 

train vlak 

TV broadcast TV vysílání 



umbrella deštník 

venue dějiště 

volunteer dobrovolník 

walking chůze 

waste management nakládání s odpadem 

waste separation třídění odpadu 

 

Clothes and equipment/ oblečení a vybavení 

Foot orienteering – pěší orientační běh 
bib number4  startovní číslo (!!!) 

capri pants ¾ kaholty 

club jacket oddílová bunda 

compass buzola  

compression socks kompresní podkolenky 

contactless bezkontaktní 

description holder popisník 

EMIT card emitka5 

GPS watch GPS hodinky 

headband 

(chest) heart rate monitor 

čelenka 

(hrudní) tepový pás 

jersey dres 

leggins elasťáky 

metal dobs hřeby 

o-shoes hřebové boty 

o-socks prorážečky 

o-socks/ knee socks podkolenky 

pins špendlíky 

plastic bag mapník pro OB 

                                                             
4 Bib number - startovní číslo vytištěné na papíře, které si závodník připne na hruď 
5 EMIT – způsob ražení využívaný v některých skandinávských zemích (Finsko, Norsko, Dánsko). Závodník má 
na ruce plastovou destičku, kterou přikládá na kontrolách na plastovou desku. Výhodou je, že při přesném 
vložení do příslušného místa na kontrole, má závodník v papírku připevněném na EMITce i záložní ražení. 



rubber band gumička 

safety pins 

(shoe) laces 

spínací špendlíky 

tkaničky 

SI – card čip 

SIAC SIAC 

singlet tílko 

socks ponožky 

spikes delší hřeby (tretry) 

start number6 startovní číslo 

thumb compass palcovka 

tie laces zavázat si tkaničky 

trainers botasky 

training pants/ nylon trousers šusťáky 

untie laces rozvázat si tkaničky 

vest vesta 

zoom/magnifying glass lupa 

 

Mountain Bike Orienteering – orientační závody na horských kolech 
29er kola 29 palců 

air valve ventilek 

bike kolo 

bottom bracket středové složení 

brake pads brzdové destičky 

cassette kazeta 

contact pedals nášlapy 

crank 

cycling (half finger) gloves 

klika 

rukavice na kolo 

disc brake kotoučová brzda 

fender blatník 

frame rám 

                                                             
6 Start number - jedinečné startovní číslo, pod kterým v závodě startuje konkrétní závodník 



front/rear brake přední/zadní brzda 

full suspension celoodpružené kolo 

gearshift přehazovačka 

grip držadlo 

handlebars řidítka 

hanger patka 

hardtail hardtail (kolo bez odpružení) 

headset hlavové složení 

helmet 

chain 

chainstay/ seat stay 

helma 

řetěz 

zadní stavba – části rámu 

inch palec 

inner cable lanko 

lock out zamykání (vidlice) 

lube mazivo 

map holder mapník 

outer casing bowden 

pedal šlapka 

rim ráfek 

seat, saddle sedlo 

spoke drát (v kole – od ráfku k nábě) 

squeak skřípat 

suspension fork odpružená vidlice 

tire pneumatika 

tire sealant tmel do bezdušových kol 

tube duše 

tubeless bezdušový 

wheel kolo 

 

 



Ski Orienteering – lyžařský orientační běh  
binding vázání 

bobble hat kulich 

buff/ headscarf buff 

camber komora 

cap 

dotted track 

double poling 

čepice, kšiltovka 

tečkovaná stopa 

soupaž 

down jacket 

downhill 

equipment check 

péřovka 

sjezd 

kontrola vybavení 

glide skluz 

gloves rukavice 

grip/kick wax odrazový vosk 

hanging loop poutko 

iron žehlička 

klister wax 

map holder 

klister 

mapník 

mittens 

narrow track 

palčáky 

úzká stopa, skútrovka 

pole basket tip hrot, bodec 

roller ski kolečkové lyže 

scarf šátek 

shovel 

shortcut 

skate 

rozšířená část lyží 

zkratka, zkracovat si cestu 

bruslení 

ski lyže 

ski bag vak na lyže 

ski base skluznice 

ski boots 

(ski) pole 

boty na běžky 

hůlka 



ski pole basket 

stadium 

košíček 

stadion 

sun/sport glasses brýle 

thermal t-shirt propocovák 

thermal underwear 

top/nose of ski 

uphill 

thermoprádlo 

špička lyže 

výjezd, kopec 

wax 

wide track 

vosk 

široká stopa, rolbovka 

wind proof jacket větrovka 

wool socks vlněné ponožky 

wrist wrap „rukavice“ na hůlku (Swix) 

waxing table kopyto 

 

Weather/ počasí 
breeze větřík 

clear jasno 

climate podnebí 

cloudy zamračeno 

cold studený 

drizzle mrholit 

dry suchý 

fog mlha 

forecast předpověď 

freezing zmrzlý, ledový 

hot horký 

lightning blesk 

rain pršet 

sky obloha 

slippery kluzký 

snow sníh 



snowflake sněhová vločka 

sunny slunečný 

thunder hrom 

thunderstorm bouřka 

warm teplý 

wet mokrý 

wind vítr 

 

Injury and sickness/ zranění a nemoce 
analgetics/ pain killers prášky proti bolesti 

blister puchýř 

blood krev 

broken arm zlomená ruka 

bruise modřina 

bruised arm pohmožděná ruka 

cold nachlazení 

disinfection dezinfekce 

flu, influenza chřipka 

headache bolest hlavy 

Inflammation of Achilles tendon zánět achilovky 

plaster 

(roller) bandage 

náplast 

obinadlo 

running nose rýma 

scratch škrábanec 

sore throat bolest v krku 

splint dlaha 

twisted ankle vyvrknutý kotník 

wound rána 

  



Exercises 

A. Nižší úroveň/ lower level 

Úloha A/1: Doplň do křížovky popis objektu kontroly dle uvedených piktogramů: 

 

 

 

 

Úloha A/2: Ke každé definici doplň slovo, které je v definici popsáno: 

 

1. A competition area which is permitted for entering for competitors, team officials 
and other persons: e _ _ _ _ g _ _ _    a _ _ _  

2. An angle between the direction of a route and that of magnetic north: a _ _ _ _ _ h 
3. Money that must be paid to participate in a competition: e _ _ _ _ _ _ _   f _ _ 
4. A series of controls that a competitor must visit in a given order that has various 

degrees of difficulty: c _ _ _ _ e 
5. Three platforms of different levels on which winners stand, usually to receive prizes: 

p _ _ _u _ 
6. The place on the course where the race officially ends: f _ _ _ _ _   l _ _ _ 
7. The place where the competition happens: v _ _ _ e 
8. A race between two or more teams in which each athlete in the team runs part of the 

race: r _ _ _ y 
9. Brown lines on the map that show land forms (hills, valleys, etc.): c _ _  t _ _ _  s 
10. Providing food and drink at a competition event: c _ _ _ _ _ _ g  

 



Úloha A/3: Doplň text správnými výrazy z tabulky: 

pit          flag          scale          sites          lines          waterproof          staggered          printout  
specified          relays          navigation          descriptions          prove 

 

What is Orienteering? 

Orienteering is a competitive international sport that combines racing 
with____________. A standard orienteering course consists of a start, a series of control 
____________ that are marked by circles, connected by ____________and numbered in the 
order they are to be visited, and a finish. The control site circles are centred on the feature 
that is to be found; this feature is also defined by control ____________ (sometimes called 
clues). Out in the terrain, a control ___________ marks the location that the orienteer must 
visit. Everyone carries an electronic chip which they use at each control to ____________ 
they have been there. When you finish, you receive a ____________ which shows you which 
controls you visited and how long it took you to get between the checkpoints. 

The large ____________ maps (1:10,000 or 1:15,000) normally have the course pre-
printed on __________ paper, and are drawn especially for orienteering to show everything 
from large hills down to the smallest ____________. 

Most orienteering events use ____________ starts to ensure that each orienteer has 
a chance to do his or her own navigating, but there are several other popular formats, 
including ____________, mass-start endurance events, and "Score-O" events in which the 
orienteer must find as many controls as possible within a ____________ time.  
 
(Adapted from: http://www.us.orienteering.org/new-o/what-orienteering, https://www.southampton-
orienteers.org.uk/getting-started/what-orienteering) 
 

Úloha A/4: Najdi devět slov skrytých mezi písmeny:  →  ↓  

 
BIKE 

CHAIN 
FENDER 

GEARSHIFT 
GRIP 

HELMET 

RIM 
SADDLE 

TIRE 

 



B. Vyšší úroveň/ higher level 

Úloha B/1: Doplň do křížovky názvy oblečení a potřeb pro orientační běh: 

 

 

 

 

Úloha B/2: Doplň věty správným slovíčkem a) b) nebo c).  

1. They fixed his broken leg with a ______________ and sent him to the doctor. 
 

a) plaster  b) splint  c) crutch 
 
2. What we need, in this frosty weather, are ______________, not fancy lady gloves.  
 

a) mittens  b) singlets  c) leggings 
 
3. After falling down the wooden stairs, the boy had a noticeable dark ______________ on    



    his leg. 
 

a) sore   b) bruise  c) blister 
 
4. If the electronic punch unit fails to respond, the competitor must use ______________ . 
 

a) punch pliers b) punch spikes c) punch brakes 
 
5. A ______________ tree in a terrain can help you keep going in the right direction.  
 

a) particular  b) solitary  c) prominent 
 
6. Most lakes and ______________ dried up during the summer drought. 
 

a) wells  b) walls  c) knolls 
 
7. The route to start is marked out with blue and white ______________. 
 

a) lines  b) ribbons  c) contours 
 
8. A ______________ attached to the bike makes it possible to view the map at high speed  
    without stopping. 
 

a) map grip  b) mapper  c) map holder 
 
9. 1:10,000 and 1:15,000 are the most common ______________ for orienteering maps. 
 

a) measures  b) scales  c) scopes 
 
10. Sponsorship ______________ are often displayed along fences or anywhere else in the  
      competition venue. 
 

a) revenues  b) posters  c) banners 
 

 

Úloha B/3:  Doplň věty v textu. V možnostech 1 – 15 je vždy jen jeden správný výraz. 

 
The history of orienteering 
 

The history of orienteering begins in the late 19th century in Sweden, where it 1) 
____________ as military training. The actual term "orienteering" was first used in 1886 at 
the Swedish Military Academy Karlberg and meant the 2) ____________ of unknown land 
with the 3) ____________ of a map and a compass.  

At the end of World War I the first large 4) ____________ orienteering meet was 
organized in 1918 by Major Ernst Killander of Stockholm, Sweden.  The meet was held south 
of Stockholm in 1919 and was 5) ____________ by 220 athletes.  

The sport 6) ____________ popularity with the development of more 7) 
____________ compasses in the 1930s.  In 1933, the Swedish compass manufacturer Silva 
Sweden AB introduced a new compass design, the 8) ____________ compass. By 1934 
orienteering had 9) ____________ to Finland, Switzerland, the Soviet Union and Hungary.  

Until the 1950s maps were mostly simple black-and-white 10) ____________of the 
course area. These maps were 11) ____________ compared to modern maps. The maps 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sweden
https://en.wikipedia.org/wiki/Military_training
https://en.wikipedia.org/wiki/Military_Academy_Karlberg
https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_I
https://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Killander
https://en.wikipedia.org/wiki/Silva_compass
https://en.wikipedia.org/wiki/Silva_compass
https://en.wikipedia.org/wiki/Protractor_compass
https://en.wikipedia.org/wiki/Finland
https://en.wikipedia.org/wiki/Switzerland
https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/Hungary


used today are full colour, have contour lines to show elevations, and contain 12) 
____________ such as water and roads. Apart from foot orienteering there are also new 13) 
____________ of the sport, including ski orienteering, mountain bike orienteering, trail 
orienteering, and radio orienteering that 14) ____________diverse communities of athletes. 
The International Orienteering Federation (IOF) was 15) ____________ in 1961 and today 
eighty different national orienteering federations are member societies of the IOF. 

(Adapted from: https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_orienteering, https://www.athleticscholarships.net/other-sports-
orienteering.htm) 

 
 

1 created originated descended terminated 
2 crossing overcoming intersecting detecting 
3 clue aim grip aid 
4 measure scale volume amount 
5 allocated attended participated assigned 
6 appraised awarded appreciated  gained 
7 reliable capable specific powerful 
8 angular protractor magnetic revolving 
9 dispersed dispelled spelled spread 
10 drawings drafts designs plans 
11 rough blunt crude confused 
12 milestones landmarks trademarks landfills 
13 variations divergences modes classes 
14 encourage challenge invite attract 
15 appointed determined established dismissed 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_orienteering


Úloha B/4: Najdi devět slov skrytých mezi písmeny:   

 

 

 

 

 

  



Activities/Hry 
 

Running/běhací  

● Dvojice/ kartičky s anglickými výrazy, kartičky s jejich anglickým překladem 
Na jednu stranu herní plochy umístíme A4 karty s anglickými slovíčky na druhou stranu s českými 

výrazy. Děti jako jednotlivci, dvojice soutěží, kdo nasbírá nejvíce správných dvojic. 

 

● Hledej/ A4 karty s piktogramy/obrázky o-vybavení 
Na jednu stranu herní plochy umístíme A4 karty s vybranými piktogramy/ o-vybavením (některé karty 

tam mohou být i vícekrát), na druhé straně jsou hráči, kterým vždy zadáme, co mají přinést. Např.: 

„Bring me the path/ knoll/ jersey/SI-card….“ Hráči běží na druhou stranu, odkud mají danou značku 

přinést, kdo tak učiní, má bod. Je dobré dětem přidávat slova (množství kartiček) postupně. Lze hrát i 

v týmech. 

 

● Numbered heads 
Děti utvoří skupiny např. po šesti a rozdělí si čísla 1-6. Trenér řekne české slovo, oni dají hlavy 

dohromady (domlouvají se šeptem, nesmí je být slyšet) a domluví se na překladu. Poté trenér řekne 

jedno číslo. Všichni, kteří ho mají, vstanou a běží k nějaké vzdálené metě a zpět k trenérovi. V pořadí 

v jakém doběhnou, pošeptají překlad, pokud ho mají správně, dostanou tolik bodů, na jakém místě 

doběhli. Body sčítáme za jednotlivé skupiny, vítězí ta, která má na konci hry nejnižší součet.  

 

● Poslech 
Trenér čte slova, která mají něco předem společného (I’ll say just things which are brown on the 

map). Děti stojí na čáře a poslouchají. Pokud trenér přečte nějakou, která neodpovídá zadání (např. 

river), vybíhají děti k metě. Ten kdo doběhne první, získává bod. Pozor, pokud by děti vyběhly 

neoprávněně a doběhly do půlky cesty k metě, odečítá se jim jeden život. Na začátku hry mají tři. 

 

● Přiřazování/ kartičky s pojmy 
Víceslovné pojmy rozstříháme na jednotlivá slova, která rozházíme po herním poli. Děti běhají po 

prostoru. Hezké i jako týmová soutěž, každý tým má svou barvu kartiček. Vítězí ti, kdo mají jako první 

všechny pojmy správně ve svém domečku. 

 

● Výměna/ kartičky s anglickým slovem 

Každý dostane jeden lísteček se slovem. Vždy se setká libovolná dvojice. Jeden ukáže druhému své 

slovo a ten ho musí přeložit, poté se role vymění. Nakonec si lístky se slovy vymění a jdou za někým 

jiným. Je zaručeno, že procvičí spoustu slov. Pokud neví, kamarád jim pomůže. 
 

 



Sitting/sedící 

● Bomba/ kuchyňská minutka 
Děti si sednou do kruhu, do ruky jednomu z nich dáme nastavenou kuchyňskou minutku. Musí říkat 

anglická o-slova, která se naučili a neopakovat je v jednom kole, po vyřčení slova předávají minutku 

dalšímu. Komu zazvoní minutka v ruce - může udělat nějaký jednoduchý cvik nebo vypadává. V tomto 

případě hrajeme, dokud nám nezbyde jen vítěz (vhodné pro menší skupiny, jinak je to pro ostatní 

nuda). 

 

● Kimovka/ kartičky se slovy nebo nakreslenými značkami, OB pomůcky 
Kartičky nebo OB pomůcky rozložíme na stůl nebo na zem v tělocvičně. Děti mají minutu na 

zapamatování. Poté je šátkem zakryjeme a děti píší v angličtině, co nejvíce pojmů, které si 

zapamatovaly.  

 

● Mapa/ velká mapa, kartičky s anglicky napsanými OB názvy 
Nachystáme si velikou orienťáckou mapu a kartičky s napsanými značkami. Děti lístečky dávají na 

mapu tam, kde je výraz nakreslen. Knoll dají na kupku a řeknou vedoucímu pro kontrolu, co a kam 

dali. 

 

● Míček/ tenisový míček 
Děti stojí v kruhu, jeden hodí druhému míček a řekne česky slovo. Ten ho přeloží do angličtiny a hodí 

dalšímu míček a další slovo na překlad. Kdo nebude vědět anglický překlad českého slova – dřepne si 

a tím je vyřazen. Hrajeme do doby, kdy nám zbyde vítězná dvojice nebo do kdy má hra spád (dřepící 

se nenudí). 

 

● Obrázek/ obrázky, mapy, … 
Děti rozdělíme do skupin, každé rozdáme obrázek, mapu, fotografii s OB tématikou. Děti mají v týmu 

vymyslet příběh, který se na obrázku stal a sehrát krátkou scénku v angličtině. Pokud mají vypravěče i 

on může mluvit pouze anglicky. 

 

● Pantomima 
Vybereme dobrovolníka, tomu řekneme anglické slovíčko a on ho pantomimou předvede. Ostatní 

dětí v angličtině hádají, co to může být. 

 

● Reportér/ vybraná o-slovíčka na kartičkách, mikrofon 
Děti se rozdělí do dvojic a secvičí si krátkou scénku v angličtině mezi závodníkem a reportérem, ve 

kterém musí použít orienťácká slova, která si předem vylosují. Pokud chcete hru dětem oživit, 

vyrobte z polystyrenu na tyčce mikrofon. 

 



TRIXESO 
 

  
Terrace 

 
Terasa 

 

 
Earth wall 

 
Hliněná hrázka 

 

 
Spur 

 
Hřbítek 

 

 
Erosion gully 

 
Rýha 

 

 
Re-entrant 

 
Údolíčko 

 

 
Small erosion gully 

 
Malá rýha 

 

 
Earth bank 

 
Hliněný sráz 

 

 
Hill 

 
Kupa 

 

 
Quarry 

 
Lom 

 

 
Knoll 

 
Kupka 

 

 
Saddle 

 
Sedlo 

 

  
 Depression 

 
Prohlubeň 

 

 
Small depression 

 
Malá prohlubeň 

 

 
Pit 

 
Jáma 

 

 
Broken ground 

 
Rozbitý povrch 

 

 
Ant hill 

 
Mraveniště 



 

 
(Rock) cliff 

 
(Skalní) sráz 

 

 
Rock pillar 

 
Skalní věž 

 

 
Cave 

 
Jeskyně 

 

 

 
Boulder 

 
Kámen 

 

 

 
Boulder field 

 
Kamenné pole 

 

 

 
Boulder cluster 

 
Shluk kamenů 

 

 

 
Stony ground 

 
Kamenitý povrch 

 

 
Bare rock 

 
Holá skála 

 

 
Narrow passage 

 
Skalní průchod 

 

 

 
Trench 

 
Příkop 

 

 

 
Lake 

 
Jezero 

 

 
Pond 

 
Rybníček 

 

 
Waterhole 

 
Jáma s vodou 

 

 
River, Stream 

 
Řeka, potok 

 

 
Ditch 

 
Meliorační rýha 

 

 
Narrow marsh 

 
Úzká bažinka 

 

 
Marsh 

 
Bažina 



 

Firm ground in 
march 

Pevná půda v bažině 

 

 
Well 

 
Studna 

 

 
Spring 

 
Pramen 

 

 
Water tank 

 
Vodní nádrž 

 

 
Open area 

 
Otevřený prostor 

 

 
Semi-open area 

Polo- otevřený 
prostor 

 

 
Forest corner 

 
Roh lesa 

 

 

 
Clearing 

 
Světlina 

 

 
Thicket 

 
Hustník 

 

 
Linear thicket 

 
Živý plot 

 

 
Vegetation boundary 

 
Rozhraní porostů 

 

 
Copse 

 
Skupina stromů 

 

 
Prominent tree 

 
Výrazný strom 

 

Root stock, 
Tree stump 

 
Vývrat 

 

 
Road 

 
Silnice 

 

 
Path, track 

 
Cesta, pěšina 

 

 
Ride 

 
Průsek 



 

 
Bridge 

 
Most 

 

 
Power line 

 
Elektrické vedení 

 

 
Power line pylon 

 
Sloup el. vedení 

 

 
Tunnel 

 
Tunel 

 

 
Wall 

 
Zeď 

 

 
Fence 

 
Plot 

 

 
Crossing point 

 
Průchod 

 

 

 
Building 

 
Budova 

 

 

 
Paved area 

 
Zpevněná plocha 

 

 

 
Ruin 

 
Zřícenina 

 

Pipeline / Bobsleigh 
track 

Potrubí/ bobová 
dráha 

 

 

 
Tower/ Pylon 

 
Věž/ Stožár 

 

 

 
Shooting platform 

 
Posed 

 

Boundary stone/ 
Cairn 

 
Patník/ Mohyla 

 

 
Fodder rack 

 
Krmelec 

 

Charcoal burning 
ground /Platform 

 
Milíř/ Plošinka 

 

 
Statue/ Monument 

 
Socha/ Památník 



 

Canopy Zastřešení 

 

 
Stairway 

 
Schodiště 

 

 
Out of Bounds area 

Oblast se zákazem 
vstupu 

 

 
Prominent feature  

 
Výrazný objekt 

 

 
Special item 

 
Zvláštní objekt 

 

 

  



Exercises results/ Řešení úloh 

Úloha A/1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Úloha A/2:  

1. A competition area which is permitted for entering for competitors, team officials and other persons:  
e m b a r g o e d    a r e a  

2. An angle between the direction of a route and that of magnetic north: a z i m u t h 
3. Money that must be paid to participate in a competition: e n t r a n c e   f e e 
4. A series of controls that a competitor must visit in a given order that has various degrees of difficulty: c o u 

r s e 
5. Three platforms of different levels on which winners stand, usually to receive prizes: p o d i u m 
6. The place on the course where the race officially ends: f i n i s h   l i n e 
7. The place where the competition happens: v e n u e 
8. A race between two or more teams in which each athlete in the team runs part of the race: r e l a y 
9. Brown lines on the map that show land forms (hills, valleys, etc.): c o n t o u r s 
10. Providing food and drink at a competition event: c a t e r i n g  
 

Úloha A/3: 

What is Orienteering? 

Orienteering is a competitive international sport that combines racing with navigation. A standard 
orienteering course consists of a start, a series of control sites that are marked by circles, connected by lines 
and numbered in the order they are to be visited, and a finish. The control site circles are centred on the 
feature that is to be found; this feature is also defined by control descriptions (sometimes called clues). Out in 
the terrain, a control flag marks the location that the orienteer must visit. Everyone carries an electronic chip 
which they use at each control to prove they have been there. When you finish, you receive a printout which 
shows you which controls you visited and how long it took you to get between the checkpoints. 

The large scale maps (1:10,000 or 1:15,000) normally have the course pre-printed on waterproof 
paper, and are drawn especially for orienteering to show everything from large hills down to the smallest pit. 
Most orienteering events use staggered starts to ensure that each orienteer has a chance to do his or her own 
navigating, but there are several other popular formats, including relays, mass-start endurance events, and 
"Score-O" events in which the orienteer must find as many controls as possible within a specified time. 
 
 

 
 
 
 
 



 

Úloha A/4: 

 

 

 

 

 

 

Úloha B/1: 

 

 

 

Úloha B/2: 

 

1. They fixed his broken leg with a splint and sent him to the doctor. 

 

2. What we need, in this frosty weather, are mittens, not fancy lady gloves.  

 

3. After falling down the wooden stairs, the boy had a noticeable dark bruise on his leg. 

 

4. If the electronic punch unit fails to respond, the competitor must use punch pliers. 

 

5. A prominent tree in a terrain can help you keep going in the right direction.  

 



6. Most lakes and wells dried up during the summer drought. 

 

7. The route to start is marked out with blue and white ribbons. 

 

8. A map holder attached to the bike makes it possible to view the map at high speed without    

    stopping. 

 

9. 1:10,000 and 1:15,000 are the most common scales for orienteering maps. 

 

10. Sponsorship banners are often displayed along fences or anywhere else in the  

      competition venue. 

 

 
Úloha B/3: 

 
The history of orienteering begins in the late 19th century in Sweden, where it originated as military 

training. The actual term "orienteering" was first used in 1886 at the Swedish Military Academy Karlberg and 
meant the crossing of unknown land with the aid of a map and a compass. At the end of World War I the first 
large scale orienteering meet was organized in 1918 by Major Ernst Killander of Stockholm, Sweden.  The meet 
was held south of Stockholm in 1919 and was attended by 220 athletes. The sport gained popularity with the 
development of more reliable compasses in the 1930s.  In 1933, the Swedish compass manufacturer Silva 
Sweden AB introduced a new compass design, the protractor compass. By 1934 orienteering had spread to 
Finland, Switzerland, the Soviet Union and Hungary.  

Until the 1950s maps were mostly simple black-and-white drawings of the course area. These maps 
were crude compared to modern maps. The maps used today are full colour, have contour lines to show 
elevations, and contain landmarks such as water and roads. Apart from foot orienteering there are also new 
variations of the sport, including ski orienteering, mountain bike orienteering, trail orienteering, and radio 
orienteering that attract diverse communities of athletes. The International Orienteering Federation (IOF) was 
established in 1961 and today eighty different national orienteering federations are member societies of the 
IOF.  

(Adapted from: https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_orienteering, https://www.athleticscholarships.net/other-sports-
orienteering.htm) 

Úloha B/4:  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Orienteering
https://en.wikipedia.org/wiki/Sweden
https://en.wikipedia.org/wiki/Military_training
https://en.wikipedia.org/wiki/Military_training
https://en.wikipedia.org/wiki/Military_Academy_Karlberg
https://en.wikipedia.org/wiki/World_War_I
https://en.wikipedia.org/wiki/Ernst_Killander
https://en.wikipedia.org/wiki/Silva_compass
https://en.wikipedia.org/wiki/Silva_compass
https://en.wikipedia.org/wiki/Protractor_compass
https://en.wikipedia.org/wiki/Finland
https://en.wikipedia.org/wiki/Switzerland
https://en.wikipedia.org/wiki/Soviet_Union
https://en.wikipedia.org/wiki/Hungary
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_orienteering
https://www.athleticscholarships.net/other-sports-orienteering.htm
https://www.athleticscholarships.net/other-sports-orienteering.htm
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