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Vítejte u měsíčníku Českého svazu orientačních sportů, který by měl přinést

trenérům a organizátorům  metodickou podporu, informovat  o novinkách a

motivovat je ke sdílení zkušeností, rad a tipů pro trénink i pořádání.

Novinky
 
Workshopy
Metodická rada chystá workshopy na následující témata, přihlášky jsou již
otevřeny: 
12.2. Trénování dětí - Praha - IS ORIS    
5.3. OpenOrienteering Mapper - Praha - IS ORIS 
3.4. Quick Event - Brno - IS ORIS  
 
Metodické středy
V druhém ročníku streamovaných přednášek je začátek plánován vždy na 20:00.
Program je následující: 
19. 1. Mapy a mapování pro MS 2021 (Aleš Hejna)
2. 2. Jak na roznos kontrol (Radim Hošek) 
 
Přednášky reprezentantů
Klub: V novém roce 2022 nabízíme pomoc při domluvení přenádnášky na klubem
vybrané téma někým z členů reprezentace OB. Odměna přednášejícímu 1 000 Kč
+ cestovné - hrazeno klubem. 
 
TSM: Každé TSM má nárok na jednu přednášku reprezentanta hrazenou ČSOS. 
 
V případě zájmu se ozvěte s požadavky (termín, téma) na
jkubatova@orientacnisporty.cz 

Teorie
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Po rozkliknutí obrázků níže se dostanete na připravené mapové úlohy a tréninkové
tipy.

Zajímavé odkazy
 
Kliknutím na obrázek se dostanete na příslušnou stránku.  
 
Canva  - je bezplatná webová platforma určená na tvorbu grafického materiálu.
Uživatelé mohou jednoduše pomocí široké databáze předloh, které můžou dále
upravovat a doplňovat vlastním obsahem, vytvořit plakát, prezentaci, infografiku
či příspěvky na sociální sítě, což můžete využít při propagaci vašeho klubu či
závodu.
 
Telocvikari.sk - je slovenský portál pro učitele tělesné výchovy. Web slouží jako
prostor pro sdílení zkušeností a námětů pro hodiny TV a najdete zde inspirativní
videa a články, které dozajista zpestří i trénink OB.
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Děkujeme Michalu Žejdlíkovi (LTP) za zaslání materiálu Trimino! 
 

Rádi uvítáme materiály, postřehy a zkušenosti od trenérů na e-mailu 
metodika@orientacnisporty.cz.

Copyright © 2022 Český svaz orientačních sportů, All rights reserved. 
 
 

Kontaktujte nás: 
metodika@orientacnisporty.cz 

 
 

Chcete změnit nastavení příchozích e-mailů? 
Můžete aktualizovat vaše preference nebo se odhlásit z odebírání. 
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