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Сажетак
Ванчасовне активности пружају ученицима могућност упознавања и обучавања спортова који нису предвиђени планом и
програмом физичког васпитања. Активан боравак у природи у виду оријентационог кретања вишеструко је користан за
очување и развијање психофизичких способности. Циљ овог рада је да се представи могућа организација оријентиринг секције
у основној школи. У раду је примењен дескриптивни метод како би биo приказан план и програм секције конципиран тако да
наставницима физичког васпитања у својим школама омогући реализацију оријентиринг секције кроз 30 часова. Очекивани
исход оријентиринг секције јесте оспособљавање ученика да самостално наступају на такмичењима. Оспособљавање се врши
кроз реализацију циљева и задатака секције, применом адекватних методских поступака уз поштовање карактеристика узраста,
предзнања и темпа савладавања обуке. План и програм рада секције обухвата теоријски и практичан рад којим се савладавају
основне технике у оријентирингу. У раду са ученицима, који се први пут сусрећу са оријентирингом, главно тежиште треба да
буде на раду са картом и схватању односа између природе и карте. У основним школама постоје могућности за организацију
оријентиринг секција, а значајна је и повезаност са другим наставним предметима. Приказани модел пружа оптималан ниво
теоријских и практичних знања које ученици могу да примене на школским такмичењима.
Кључне речи: ОРИЈЕНТИРИНГ / МЕТОДИКА / ШКОЛА / ТАКМИЧЕЊЕ

УВОД
За децу основног и средњег школског узраста
од изузетног значаја је квалитетно организована
настава физичког васпитања, као и примена ванчасовних активности, као саставног дела програма физичког васпитања. “Ванчасовни облици рада
у физичком васпитању се могу посматрати као
вредност “по себи” али и као вредност “за себе”.
Најважније је да се налазе у функционалној вези
са наставом физичког васпитања. У добро организованом школском физичком васпитању, настава

и њена вредност су основа за функционисање
ванчасовних активности. Са друге стране, добро
организоване ванчасовне активности могу бити
значајан фактор да и настава физичког васпитања
добије на своме квалитету и значају.” (Вишњић,
Јовановић, и Милетић, 2004, стр. 506).
Организовање било којег облика ванчасовних
активности не може се схватати као једноставан
процес и превасходно зависи од ентузијазма и
способности професора физичког васпитања,
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али треба и мора да представља моралну и радну обавезу сходно величини њиховог позитивног
утицаја на свестрани равој школске деце.
Ванчасовни облици физичког васпитања у
природи значајно увећавају и пружају могућност
за кретањем и боравком у посебној друштвеној
средини, што повратно има несумњив значај
на развој морфо-функционалних и психо-со
цијалних карактеристика деце, као и на подизање
и одржавање нивоа здравственог стања. Боравком
у природи подиже се еколошка свест код ученика
и развија одговорно размишљање и понашање
у односу на околину и дешавања у њој. Један од
најсистематичнијих облика организовања ученика, да се баве одређеним спортом или уопште
вежбањем у оквиру школе, представљају школске
секције. Рад са ученицима кроз секције предвиђен
је програмом физичког васпитања током читаве школске године и то један час недељно, што
оријентационо износи 30 до 35 часова (Вишњић,
Милетић, и Јовановић, 2004).
Обрада оријентиринга кроз наставу није
предвиђена програмом физичког васпитања,
мада је важно напоменути да су постављени
циљеви и задаци физичког васпитања веома
компатибилни са суштинским вредностима програма оријентиринга у школама. Оријентиринг
има снажан утицај на развој когнитивних,
социјалних и физичких способности сваког појединца који се њиме бави, и као такав
заслужује да нађе своје место у ванчасовним активностима ученика (Козодеровић, и Јухас, 2012).
У школама постоје могућности за организацију
оријентиринг секција, сходно могућностима израда оријентиринг карата (Милојковић, Јухас,
Стевановић, и Козодеровић, 2012), а значајна је
и повезаност са другим наставним предметима.
Рад секције се може усмерити на два начина, као
допуна часова физичког васпитања, где би ученици имали 3-4 часа физичких активности недељно,
или може бити усмерена ка раду са талентованим
ученицима са којима би се учествовало на школским такмичењима, где би се повремено подра
зумевао и свакодневни рад, што представља велики напор за наставника већ оптерећеног самом
наставом. Рад секције за оријентиринг треба да
буде креативан, разноврстан, продуховљен, и
треба да окупи што већи број ученика. Акценат
у раду секције треба да буде на масовности, али
не треба занемарити ни спортске резултате који
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су вредни пажње и поштовања. Такмичења, у
оквиру школе или међу школама, представљају
надградњу редовних часова физичког васпитања,
и као таква су у директној вези са програмом физичког васпитања. Међутим, у пракси се дешава
да дође до организације такмичења чији садржаји
нису саставни део програма физичког васпитања,
што би представљао случај организовања “школске лиге у оријентирингу”. Познат је пример Београдске школске лиге у оријентирингу, која се
одржава од школске 2002/03. године (Стевановић,
Бачанац, и Милетић, 2003, Stevanović, 2005).
Циљ овог рада је да се представи могућа орга
низација оријентиринг секције у основној школи.

МЕТОД
У раду је примењен дескриптивни метод да
би била приказана оријентиринг секција као облик ванчасовних активности ученика. План и
програм секције конципиран је тако да наставницима физичког васпитања у својим школама
омогући релативно једноставан начин примене и
реализације оријентиринг секције кроз 30 часова.

ПЛАН И ПРОГРАМ ОРИЈЕНТИРИНГ
СЕКЦИЈЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ
Спој вештине оријентисања у простору (природи) и физичких способности, што представља
овај спорт, свакако треба да буде један од главних разлога приликом формирања оријентиринг
секције. Очекивани исход оријентиринг секције
јесте оспособљавање ученика да самостално
наступају на школским такмичењима, као и на
такмичењима у организацији Оријентиринг савеза Србије и Београда. Оспособљавање се врши
кроз реализацију циљева и задатака секције, применом методских поступака уз поштовање карактеристика узраста, предзнања и темпа савладавања
обуке. План и програм рада секције обухвата
савладавање основних техника у оријентирингу,
што је у сагласности са досадашњим приступима
у обуци оријентиринга (Bertil, & Yngstrom, 1991;
McNeill, Wriht, & Renfrew, 1998; Wriht, 2000; Јухас,
и Радосављевић, 2001).
Ако се претходно наведено сагледа из аспекта
узрасних категорија, очекује се да ученици стекну
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следеће способности: да схвате појам карте и
симболе на карти, да науче да оријентишу карту,
да разумеју размеру карте, да науче да прате
своје кретање уз помоћ линијских оријентира,
да користе технику „држања палца“ у праћењу

свог кретања на карти, да схвате рељеф и облике
рељефа, да науче да рукују компасом, да се
упознају са контролним заставицама, перфоратором и контролним картоном.

Табела 1. План рада у оријентиринг секцији
ЧАС

Опис тематске целине

Место реализације

1.

Упознавање са оријентирингом

Учионица

2.

Цртање плана учионице и прелазак задате стазе

Учионица

3.

Самостални прелазак стазе са променом старта и циља

Учионица

4.

Цртање сале са наставником и договор око симбола

Школска сала за физичко васпитање

5.

Прелазак линијски уцртане стазе, са нагласком на техници
окретања око карте приликом промене правца кретања

Школска сала за физичко васпитање

6.

Прелазак стазе са више контролних тачака и самостално
постављање контролних тачака

Школска сала за физичко васпитање

7.

Меморија

Школска сала за физичко васпитање

8.

Школско такмичење 1

Школска сала за физичко васпитање

9.

Цртање школског дворишта са наставником и договор око
симбола

Школско двориште

10.

Самостално прелажење задате стазе са допунским вежбама

Школско двориште

11.

Компас и употреба компаса

Школско двориште

12.

Метод “Звезда”

Школско двориште

13.

Оријентационе игре и прелазак стазе без детаља

Школско двориште

14.

Школско такмичење 2

Школско двориште

15.

Линијска оријентација

Парк

16.

Избор пута и варијанте избора пута

Парк

17.

Самостално постављање контролних тачака и прелазак
постављене стазе

Парк

18.

Одређивање азимута и бројање корака

Парк

19.

Скор стаза

Парк

20.

Такмичење на нивоу општинске или градске школске лиге

21.

Штафета

Парк

22.

Нападна тачка

Парк

23.

Спринт карта - упознавање са урбаним делом карте

Урбани део града

24.

Самостални прелазак спринт стазе

Урбани део града

25.

Такмичење на нивоу општинске или градске школске лиге –
спринт трка

26.

Изохипсе и облици рељефа

Шума или погодни терен

27.

Помоћни, (контролни, наводећи и зауставни оријентири)

Шума или погодни терен

28.

Намерна грешка

Шума или погодни терен

29.

Метод “звезда” у шуми

Шума

30.

Такмичење на нивоу општинске или градске школске лиге
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План рада секције подразумева теоријски и
практичан рад са ученицима. Ови облици рада
се непрестано преплићу, па у том смислу у свакој
јединици практичне обуке треба на почетку
планирати неколико минута за понављање теоретских тема које су већ обрађене, а у вези су
са практичним радом. Треба напоменути да пре
сваког практичног часа наставник ученицима
објашњава шта ће се радити на часу. Није неопходно да се ово теоријско објашњење одвија у
учионици, већ се може извести и изван учионице,
зависно од места извођења наставе, пред сам час
обуке. Препоручљиво је да се после сваког одржаног практичног часа изврши његова краћа анализа и уоче непознанице са којима су се ученици
сусретали у току часа.
План оријентиринг секције (једна од могућих
варијанти) је приказан у табели 1, а подра
зумева предвиђене тематске целине са местом
реализације.
У раду са ученицима који се први пут сусрећу
са оријентирингом, или који први пут вежбају у
природи (ван града и градских паркова), главно тежиште треба да буде на раду са картом и
схватање односа између природе и карте, као и
савладавање техника оријентисања. Треба водити рачуна о односу узраст ученика – дужина
постављене стазе, тј. задатка који треба да се изврши. Јухас и Радосављевић (2001) предлажу да се
почне са појединачним контролним тачкама које
нису удаљене више од 200м и стазама од 800м и
1500м. Потребно је имати и припремљене додатне
вежбе за оне ученике чији је темпо савладавања
програма знатно бржи од осталих ученика.
Часови у секцији се прво одржавају у учионици, затим се прелази на рад у школској сали за
физичко васпитање, дворишту школе, оближњем
парку, урбаном делу и шуми.

Часови у учионици
У учионици је планирано одржавање три
часа са циљем упознавања ученика са основама оријентиринга као спорта. Први час који се
реализује у учионици организује се као промотивно предавање. Приказати видео презентацију
спорта, дати основне информације: дефиницију
спорта, врсте оријентиринга, кратак историјски
развој, такмичарске дисциплине и категорије,
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упознати ученике са потребном опремом (карта,
компас, контролне заставице...). На другом часу
следи цртање плана учионице. Наставник се договара са ученицима око изгледа симбола који
ће бити уцртани на карту. Ученици уз помоћ наставника уцртавају предмете који се налазе у учионици (Слика 1). Помоћу нацртане карте одређује
се стајна тачка, где се свако од ученика налази.
Уочавају се линије севера и уз помоћ њих и нацртаних објеката, ученици оријентишу своју карту.
Наставник уцртава стазу (линије кретања по учионици) на свакој карти и задаје задатак ученицима да прођу задату стазу.

Слика 1. Пример часа у учионици
На наредном часу, уз промењен распоред
предмета у учионици, ученици поново цртају
план учионице уз помоћ и контролу наставника. Наставник сваком ученику уцртава стазу коју
треба да прође, са обележавањем стартног места
(троугао) и циља (два концентрична круга). Ученици самостално прелазе задату стазу. Након самосталног преласка стазе следи прелазак стазе у
супротном смеру, од циља ка старту.
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Часови у сали
за физичко васпитање
У сали за физичко васпитање планирана су
четири часа са следећим задацима: цртање плана сале, оријентисање карте, држање и померање
палца, коришћење линијских оријентира, прелазак линијски уцртане стазе са нагласком на
техници окретања око карте приликом промене
правца, кретање по задатој стази са променом
старта и циља, упознавање са карактеристикама
меморијске оријентације, прво учешће на школском такмичењу.
Први час у сали је предвиђен за цртање плана сале, те је неопходно поновити научене симболе и направити договор око цртања симбола који се могу у самој сали и наћи. Наставник
ставља акценат на тачност цртања симбола, помаже око димензија предмета који се уцртавају
и уцртава стазу након завршетка цртања плана.
Непосредно пре поласка у обилазак стазе наставник ученике подсећа на оријентисање карте
и начин одређивања свог места током кретања
(постављање палца), као и на окретање око карте
приликом промене правца. Ученици прелазе задату стазу, уочавају предмете и уцртане симболе и
контролишу оријентисаност карте. Пожељно је да
формат карте (план сале) буде мањих димензија,
како би је ученици лакше држали и лакше се окретали око ње. Након постављања призми ученици
добијају карте са уцртаном стазом, на којој се не
налазе све контроле које су у сали постављене. Задатак је да се пређе задата стаза, а да се пронађу
само оне контроле које су уцртане на карти.
На следећем часу примењује се метод памћења
(меморија). Карте су направљене тако да је на
свакој карти уцртана само по једна контролна
тачка. Ученици узимају по једну карту, “осевере
је”, погледају који симбол треба да пронађу, врате
карту одакле су је узели и крену да пронађу контролу. Поновити исти поступак код сваке планиране контролне тачке.
На последње планираном часу у сали за физичко васпитање симулира се организација школског

такмичења. Наставник настоји да приближи ученицима реалне услове и ситуације које ће сусретати на такмичењима. На почетку часа се врши припрема у смислу утврђивања правила, а ученици се
упознају и са основним карактеристикама једног
такмичења. Показује се процедура старта и начин
овере такмичарских картона. Ученици стартују
у различитим стартним минутима према задатој
стартној листи коју могу видети на огласној табли
сале за физичко васпитање, добијају картоне на
којима ће моћи да “овере” сваку задату контролу
и окупљају се на циљном месту. Након договора
одлазе на старт и стартују у својим стартним временима. Задатак је да самостално пређу задату
стазу за што краће време. Када последњи ученик
прође своју стазу наставник обрачунава времена
и објављује резултате. Опрема и реквизити потребни за организацију овог часа су: мапе, контролне заставице, перфоратори и такмичарски
картони, стартне листе, опрема и реквизити доступни у сали, штоперица.

Часови у школском дворишту
У школском дворишту је планирано одржавање
пет часова. Ученици су све самосталнији у
прелажењу задатих стаза. На првом часу се црта
план школског дворишта, слично као и у претходним срединама одржавања секције. Приликом
цртања плана дворишта школе важно је, као и
приликом ранијих цртања планова, поновити научене симболе и договорити се о изгледу симбола
са којима се први пут ученици срећу. Наставник
након цртања плана обележава стазу по којој ће
се ученици кретати (Слика 2). Наставник припрема више карата са различитим стазама и различитим дужинама стаза. Ученицима који савладају
све предвиђене стазе у краћем временском интервалу, треба припремити одређене допунске вежбе. Време је и за боље упознавање са компасом:
врстама, његовом употребом и чувањем компаса.
Ученици оријентишу карту помоћу компаса, а затим користе компас приликом кретања, одређују
и задржавају правац кретања.
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Слика 2. Школско двориште са уцртаном
линијском стазом
Метод рада који се примењује на следећем
часу је метод „звезда“. Наставник поставља више
контролних тачака у школском дворишту на тај
начин да су старт и циљ на истом месту, а све
контролне тачке приближно подједнако удаљене
од тог места. Карте су припремљене тако да је на
некима од њих уцртана само по једна контролна
тачка, а на осталим картама по две или три контролне тачке. Ученици прво узимају оне карте на
којима је уцртана само једна контролна тачка и уз
помоћ компаса је проналазе. Пронађу контролу,
врате се и добијају наредни задатак (карту са две
или више контролних тачака, слика 3).

Слика 3. Метод “звезда” у школском дворишту
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На четвртом часу у школском дворишту планиран је рад на “белој” карти. Бела карта је карта
на којој су уцртане само контролне тачке и симболи на којима се те тачке налазе, све остало што
се налази у школском дворишту није уцртано.
Ученици уз помоћ беле карте и компаса самостално проналазе контроле.
Као допунско средство за употпуњавање наставе служе оријентационе игре. Њима се као и
у другим спортовима подиже ниво мотивације и
задовољства, али се утиче и на важне способности пожељне за оријентиринг (пажња, памћење,
сналажење у простору...). Од оријентационих
игара могу се применити: “забавна оријентација”,
“потрага за благом”, “необични предмети”, “про
нађи симбол”.
Последњи час у школском дворишту је так
мичење. Друго школско такмичење за циљ има,
као и прво, да ученици самостално пређу стазу
у такмичарским условима. Организовање так
мичења у школском дворишту већ може да садржи све елементе једног такмичења школске лиге.
Из тог разлога наставник настоји да ученике стави
у што приближније и реалније услове такмичења.
Карте треба припремити тако да постоји посебна
“мушка” стаза за ученике и “женска” за ученице.

Часови у оближњем парку
Планом секције обухваћено је седам часова у парку који се налази у близини школе. Користе се методе за утврђивање научених техника оријентисања. Поновити шта су линијски
оријентири, кретати се по унапред одабраној стази, линијским оријентирима. Наставник заједно
са ученицима прелази предвиђену стазу која није
уцртана на карти. Поставља се задатак да након
пређене стазе сваки ученик на својој карти уцрта
путању којом се група кретала. Приликом кретања
од ученика се тражи да се карта оријентише
помоћу објеката који наилазе, да науче како и
због чега се савија карта, да постављају палац на
карту и помоћу њега прате своје кретање, да се
окрећу око карте, да прате правац свог кретања,
да опажају и уочавају линијске оријентире на карти и упоређују их са природом. На крају часа након уцртавања путање кретања, упоредити сваку
нацртану путању са исправно нацртаном. Уколико постоје било какве недоумице битне за садржај
часа, кроз разговор покушати да се уклоне.
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На следећем часу треба предочити ученицима
постојање више путева или варијанти како доћи
до контролне тачке. Формирати стазу тако да се
од једне контролне тачке до друге може стићи
помоћу две, највише три варијанте избора пута
и пронаћи исправно постављену контролну тачку. Пре кретања у самостални прелазак стазе,
ученицима треба објаснити да се до контролне
тачке може доћи на више начина, тј. да може да
постоји више путева или варијанти избора пута
(слика 4). Ученици се поделе у групе по двоје,
или могу ићи самостално, при чему се на почетку
одреди која група или који ученик ће користити
коју варијанту избора пута. Када пређу целу стазу карте се размењују и ученици поново прелазе
исту стазу, при чему, када наиђу на део пред контролу где се путеви раздвајају, користе варијанту
избора пута коју нису користили приликом првог
преласка стазе.

Слика 4. Варијанте избора пута

са дефиницијом азимута и начином његовог
одређивања. На овом часу ученике треба упознати и са једном од техника одређивања растојања,
бројање корака током кретања.
Наставник заједно са ученицима одлази до дела
где постоји довољно отвореног простора на којем
се може избројати број корака (нпр. на раздаљини
од 100 метара броји се сваки парни корак, прво
ходом, а затим и трчањем). Након одређивања
броја корака ученици се окупљају на стартном
месту где уче како се одређује азимут, тј. одређује
правац кретања помоћу компаса. На терену је
постављено више контрола које имају исто стартно и циљно место, али на различитој удаљености.
Карте су припремљене тако да постоји по неколико карата са уцртаном једном контролом са
различитим правцима кретања. Ученици мере
раздаљину од старта до контроле и израчунавају
број потребних корака за ту раздаљину. Одређују
азимут помоћу компаса и карте, карту враћају на
место и уз помоћ одређеног азимута, компаса и
броја корака упућују се ка датој контроли. Након
проналаска контроле враћају на старт где узимају
нову карту и понављају исти поступак. Задатак је
да за време часа пронађу контроле постављене у
различитим правцима и дужинама.
Од нових метода рада користе се „скор”
оријентација и штафета. Код „скор“ оријентације
ученик сам одређује којим ће редоследом проналазити контролне тачке, с тим да је циљ пронаћи
што већи број постављених контролних тачака
за што краће време (Слика 5). Може се одредити да контролне тачке носе одређени број поена
зависно од удаљености од старта. По добијању
карте ученици крећу у проналажење контролних
тачака. Ученик самостално одлучује којим ће редоследом и из ког правца проналазити контролне
тачке. Наставник ученицима ограничава време
за које треба да скупе што више контролних тачака и дођу на циљ. Уколико не дођу за одређено
време, додаје им се договорен број минута на
остварено време. Након завршетка проналажења
контролних тачака, наставник евидентира број
пронађених и врши анализу кретања заједно са
свим ученицима.

На следећем часу ученици се упознају са
појмом „азимут“ и његовом применом. Почетак часа је предвиђен за упознавање ученика
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Слика 5. Пример „скор” оријентације
У оријентирингу се организују штафетна
такмичења, где једну штафетну екипу чине три
такмичара. За реализацију часа потребно је поставити одређену стазу и припремити карте. Ученике упознати са начином функционисања штафетног такмичења. Први члан штафете прелази
стазу и тек када заврши своју трку креће други
члан штафете. У договору са ученицима могу се
направити екипе од два или три члана у зависности од броја ученика на часу. Када сви чланови
штафете заврше трку сабирају се њихова времена
и добија коначно време трке једне екипе.
Од нових техника ученици се упознају са техником коришћења „нападне тачке“. Ученицима
се поделе карте на којима се поред уцртане стазе и контролних тачака налази уцртана и нападна тачка (слика 6). Пре поласка у обилазак стазе
наставник ученике упознаје шта представља нападна тачка, јасан и уочљив објекат у близини
контролне тачке одакле се сама контролна тачка
може пронаћи. На карти се уцртава стрелицом, и
то само у фази обуке како би ученици схватили
на који начин да одреде нападну тачку. У близини
сваке контролне тачке поставља се маркација у
виду траке, која представља нападну тачку.
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Слика 6. Карта са уцртаним „нападним тачкама“
На претходним часовима ученицима се
показују и „додатни описи контролних тачака”.
Велики је број симбола за додатни опис места
контролне тачке и ученици постепено уче њихово
коришћење. Задатак је да приликом проналаска
контролних тачака ученици одреде која је контролна заставица тачно постављена користећи
карту и додатне описе.
Двадести час оријентиринг секције је планиран као учешће на такмичењу школске лиге. Наставник и ученици заједно одлазе на такмичење,
које је уједно и прво такмичење на које ученици
излазе ван своје школе. По први пут се сусрећу са
реалним условима такмичења и јако је важно да
буду на адекватан начин припремљени од стране наставника. Приликом доласка у такмичарски
центар наставник их упућује где могу пронаћи
све битне информације за њихову трку. Након
обиласка такмичарског центра и циља, свако од
ученика се припрема за своју трку водећи рачуна о свом стартном времену. Улога наставника и
његово познавање одређених психолошких карактеристика својих ученика је јако битна, како
би на најбољи могући начин могао да посаветује
и позитивно утиче на њих непосредно пред старт
трке. Када се трка заврши, сви заједно сумирају
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утиске и анализирају своје кретање по карти.
Присуство церемонији проглашења победника и
доделе награда је обавезно за све ученике.

Часови у урбаном делу
После одређеног броја часова потребно је ученике упознати са карактеристикама карте урбаног дела града, односно спринт картом. Наставник одводи ученике у урбани део града, на терен
на коме постоји оријентиринг карта и упознаје
их са основним карактеристикама терена. Ученици добијају карте на којима је уцртана стаза по
линијским оријентирима, након чега крећу у проналазак контролних тачака на том терену. На другом часу предвиђено је да ученици самостално
прелазе задату стазу. На спринт тркама често долази до промене правца кретања, те је неопходно
ученике константно подсећати да се окрећу око
карте приликом промене правца. У урбаном делу
је планирано одржавање два часа и затим поново
учешће на школском такмичењу на спринт карти.

Часови у оближњој шуми
Последњи часови у оријентиринг секцији
се одржавају у оближњој шуми. На првом часу
наставник објашњава ученицима шта су изохипсе и какви све облици рељефа могу да буду.
За реализацију овог часа потребно је ученике
одвести на терен на коме постоје изражени облици рељефа. На почетку часа упознати ученике са различитим облицима рељефа и њиховим
одговарајућим симболима на карти које до сада
нису сусретали. Пре свега треба их упознати са
значењем изохипси, њиховим приказом на карти и читањем, а затим и са значењем и приказом
на карти осталих облика рељефа. Такође, треба
их упутити и у значење еквидистанце приликом
читања изохипси. Ученици самостално прелазе
задату стазу уз контролу и помоћ наставника.
На следећем часу наставник објашњава ученицима шта све могу бити помоћни (тј. контролни,
наводећи и зауставни) оријентири, чему служе и
како се могу користити.
Једна од нових техника коју треба да савладају
ученици је коришћење “намерне грешке”. Техника „намерна грешка“ је такво кретање код кога
се такмичар не усмерава право на жељену тачку
већ намерно скреће на једну или другу страну

од ње. Ученици самостално прелазе задату стазу
користећи намерну грешку када год је то могуће.
На претпоследњем часу секције планира се самостално прелажење стазе користећи све до сада
научене технике, за што краће време. Ово је припрема за финално коло школске лиге (последњи
час секције).
Након такмичења, које уједно представља и
крај школске године, заједно сумирати све ура
ђено и научено током школске године. Ученици
ма који покажу даље интересовање и склоности
ка оријентирингу омогућити учешће на такми
чењима у организацији Оријентиринг савеза
Србије, као и учлањење у неки оријентиринг клуб.

ЗАКЉУЧАК
Ванчасовне активности у физичком васпитању
пружају ученицима могућност упознавања и
обучавања спортова и спортских активности који
нису предвиђени планом и програмом физичког
васпитања.
У раду је приказан пример реализације ори
јентиринг секције, као један од могућих облика
ванчасовне активности. Приказани су методи
обуке почетника и технике основног и средњег
нивоа у оријентирингу, притом поштујући карактеристике узраста, ниво предзнања и брзину
овладавања новом материјом.
Планом и програмом секције предвиђено је да
се реализује 30 часова током једне школске године. Поједини часови трају дуже од предвиђених
45 минута, у складу са наставном јединицом која
се на том часу обрађује. Кроз програм је обрађен
теоријски и практичан рад са ученицима, али
треба имати у виду да се они, због карактеристика
спорта, међусобно преплићу током сваког часа.
Програм секције пружа оптималан ниво практичних и теоријских знања које ученици веома лако
савладавају, и што је најважније примењују. Програмом је предвиђено да ученици учествују на три
такмичења школске лиге у оријентирингу. То је од
суштинског значаја, пре свега због савладавања
техника оријентиринга, али не и мање важног
пружања прилике за надметање на такмичењу,
што свакако може бити веома подстицајно у периоду дечијег одрастања.
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ORIENTIERUNGSLAUF ALS FORM AUSSERSCHULISCHER
AKTIVITÄT IM SPORTUNTERRICHT
Zusammenfassung:
Außerschulische Aktivitäten geben den Schülern die Möglichkeit, Sportarten kennen und beherrschen zu lernen, die im Sportunterricht im
Rahmen der Schule nicht vorgesehen sind. Ein aktiver Aufenthalt in der Natur in der Form von Orientierungslauf ist sehr förderlich für die
Bewahrung und Entwicklung psychophysischer Fähigkeiten. Ziel dieser Arbeit ist es, die mögliche Gestaltung einer Orientierungslaufsektion
in der Grundschule darzustellen. In der Arbeit wurde eine deskriptive Methode angewendet, um Plan und Programm der Sektion
darzustellen, die so konzipiert sind, dass sie den Sportlehrern in den Schulen die Gestaltung einer Orientierungslaufsektion im Rahmen
von 30 Stunden ermöglicht. Das erwartete Ergebnis der Orientierungslaufsektion ist die Befähigung der Schüler für selbstständige
Auftritte bei Wettbewerben. Diese Befähigung wird durch die Realisierung von Zielen und Aufgaben der Sektion und durch die
Anwendung entsprechender methodischer Verfahren erreicht, wobei die Charakteristiken des Alters, des Vorwissens und des Tempos
respektiert werden, mit dem die Ausbildung bewältigt wird. Der Plan und das Programm der Sektionsarbeit umfassen theoretische und
praktische Arbeit, die es ermöglichen, die Grundtechniken im Orientierungslauf zu bewältigen. In der Arbeit mit den Schülern, die
zum ersten Mal mit Orientierungslauf in Kontakt kommen, sollte sich der Schwerpunkt auf der Arbeit mit der Landkarte und auf dem
Verständnis des Verhältnisses zwischen Natur und Landkarte befinden. In Grundschulen bieten sich Möglichkeiten für die Gestaltung von
Orientierungslaufsektionen; bedeutend ist ebenfalls die Verbundenheit mit anderen Unterrichtsfächern. Das dargestellte Modell bietet eine
optimale Ebene theoretischen und praktischen Wissens, das Schüler bei Schulwettbewerben anwenden können.
Schlüsselwörter: NATUR / BEWEGUNG / MAPPE / SCHÜLER / WETTBEWERB
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ORIENTEERING SECTION
AS A FORM OF EXTRACURRICULAR ACTIVITIES
IN PHYSICAL EDUCATION
Abstract
Extracurricular activities offer students the opportunity to learn and train sports not provided by curriculum of physical education. Staying
active in nature in terms of the orientation movement is greatly beneficial for the development of mental and physical abilities. The aim
of this paper is to present opportunities for the organizing orienteering section in elementary school. Descriptive method was applied
to be shown plan and program of the section designed so that teachers of physical education in their schools provide implementation
of orienteering section for 30 classes. The expected outcome of orienteering section is to enable students to independently perform at
competitions. Training is done through the implementation of goals and objectives of sections, using methodological procedures with
respect to the pupils’ age, prior knowledge and the pace of overcoming the training. Plan and program section includes mastering the basic
technique in orienteering, through theoretical and practical work. In working with students who are for the first time in orienteering, the
main focus should be on reading the maps, and understanding the relationship between nature and maps. In primary schools there are
possibilities to organize orienteering section, and there is a significant correlation with other subjects. The presented model provides the
optimal level of theoretical and practical knowledge that students can apply in school competitions
Key words: ORIENTEERING / METHODICS / SCHOOL / COMPETITION

INTRODUCTION
For children of primary and secondary school age,
well organized classes of physical education (PE) are
of great importance, as well as the use of extra curricular activities, as an integral part of physical education program. „Extra curricular forms in PE are
able to be seen as a value „per se“, but also as a value
„for itself “. The most important thing is that they
are in functional relation with teaching PE. In wellorganized school PE, teaching and its value are ba-

sis for functioning of extra curricular activities. On
the other hand, well-organized activities can be significant factor so that classes of PE could been able to
obtain their own quality and importance.“ (Višnjić,
Jovanović, & Miletić, 2004, p. 506).
Organizing any form of extra curricular activities can not be understood as simple process, and it
primarily depends on enthusiasm and the ability of
professor of PE, but it must represent a moral obliga-
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tion and work according to the size of their positive
impact on versatile development of school children.
Extra curricular forms of PE in the countryside
significantly increase and provide opportunities for
being in some particular social environment, which
in turn has a undoubted importance of development
of morpho-functional and psycho-social characteristics of children, as well as on raising and maintaining
the level of health. Staying in the nature rises environmental awareness among the students and develops
responsible ways of thinking and behavior in relation
to the environment and events in it. One of the most
systematic forms of organizing students, being engaged in some certain sport or in general exercising
within the school, represents school’s sections. Working with the students through the section is intended
program of physical education during the school year
– one class per week, which is approximately between
30 to 35 classes. (Višnjić, Miletić, & Jovanović, 2004).
Processing of orienteering through teaching is not
foreseen by the program of PE, although it is important to note that the set objectives and tasks of PE as
very compatible with the core values of the orienteering program in schools. Orienteering has a very
strong influence on development of cognitive, social
and physical abilities of each individual who deals
with it, and as such it deserves to find its place in the
extra curricular activities of students (Kozoderović, &
Juhas, 2012). There are possibilities to organize orienteering section, according to the possibilities of making orienteering maps (Milojković, Juhas, Stevanović,
& Kozoderović, 2012), and significant correlation
exists with other school subjects. The work of section can be directed in two ways, like addition to the
classes of PE, where students could have 3-4 classes
of physical activities per week, or may be directed toward work with talented students with whom it would
be possible to participate on school competition, but
this also includes a daily work, which represents a
great effort of teachers who are already burdened by
teaching. The work of section for orienteering has to
be creative, diverse, spirited and it should gather a
large number of students. The emphasis in the work
of section should be on mass, but it should not neglect sports results which are worthy of attention and
respect. Competitions, within schools or between
schools, represent upgrading of regular classes of PE,
and as such, they are directly related to the physical
education program. However, in practice, some com60

petitions are organized whose contents are not a part
of physical education program, which would be a case
of organizing „school league in orienteering“. Known
example is Belgrade’s school league in orienteering, which takes place from 2002/2003 (Stevanović,
Bačanac, & Miletić, 2003, Stevanović, 2005).
The aim of this paper is to present the possible
organization of orienteering section in elementary
school.

METHOD
The descriptive method was applied into this paper so that the orienteering section could be presented as a form of extra curricular activities of students.
Plan and program of section is designed in a way so
that the simple method of application and implementation of orienteering could be provided for the
teachers of PE in their schools during the 30 lessons
(classes).

PLAN AND PROGRAM OF
ORIENTEERING SECTIONS IN
PRIMARY SCHOOL
Compound of skills of orientation in space (nature) and physical abilities, which represents this
sport, should definitely be one of the main reasons
in forming orienteering section. Expected outcome of
the orienteering section is enabling the students to independently perform at school competition, as well as
at competitions organized by Orienteering Association of Serbia and Belgrade. Training is done through
the implementation of the objectives and tasks of the
section by using methodical procedures with the respect to the prior knowledge, age and training pace.
Plan and program of section includes mastering the
basic techniques in orienteering, which is in the line
with the previous approaches in orienteering training (Bertil, & Yngstrom, 1991; McNeill, Wriht, &
Renfrew, 1998; Wriht, 2000; Juhas, & Radosavljević,
2001).
If we view the previously stated from the point of
age categories, it is expected that students acquire the
following skills: to understand the concept of maps
and symbols on the map, to learn setting the map,
to understand the scale of maps, to learn to monitor

Vukadinović N., et al., Orienteering Section as a Form of Extracurricular.., PHYSICAL CULTURE 2015; 69 (1): 59-69

their movements with the help of line features, to use
the technique of „keeping the thumb“ in tracking its
movement on the map, to understand the forms of

relief and shapes of relief, to learn to handle a compass, to familiarize themselves with the control flags,
perforator and control card.

Table 1. The plan of work in the orienteering section
LESSON

Description of thematic unit

Place of realization

1.

Introducing with orienteering

Classroom

2.

Drawing a plan of the classroom and crossing the set track

Classroom

3.

Independent crossing of the track with the change of start and finish destination

Classroom

4.

Drawing the map of hall with the teacher and agreement about the symbols

Physical education hall

5.

Line orienteering, with the emphasis on the technique of turning around the
map during the changes of direction

Physical education hall

6.

Crossing the track with more control points and independently settings of
control points

Physical education hall

7.

Memory

Physical education hall

8.

School competition 1

Physical education hall

9.

Drawing of the schoolyard map with teacher and agreement about the symbols

Schoolyard

10.

Independently crossing the track with additional exercises

Schoolyard

11.

Compass and using of compass

Schoolyard

12.

Method “Star”

Schoolyard

13.

Orientation games and crossing the track with no details

Schoolyard

14.

School competition 2

Schoolyard

15.

Line orientation

Park

16.

Route choice and variety of route choices

Park

17.

Independently setting of control point and crossing the set track

Park

18.

Azimuth and counting the steps

Park

19.

Score orienteering

Park

20.

Competition on municipal or city school league

21.

Relay

Park

22.

Attack point

Park

23.

Sprint map – introducing with the urban part of map

Urban part of the city

24.

Independent crossing of sprint course

Urban part of the city

25.

Competition on municipal or city school league – sprint race

26.

Contour lines and shapes of relief

Forest or suitable terrain

27.

Additional (control, citing and stopping) features

Forest or suitable terrain

28.

Aiming off

Forest or suitable terrain

29.

Method “Star” in the forest

Forest

30.

Competition on the level of municipal or city school league
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The work plan of the section includes theoretical
and practical work with the students. These forms of
work are constantly intertwined, so therefore, in each
unit of practical training should be initially planned
a few minutes to repeat theoretical topics which already have been processed and which are related to
the practical work. It should be noted that the prior
any practical lesson, the teacher has to explain what
he/she will do during that lesson. It is not necessary
to be in the classroom during the theoretical explanation, this can also be performed outside the classroom, depending on the place of teaching, but before
the training. It is recommended that after each practical lesson, a brief analysis of the training to be done,
but also some unknown facts with which students
had met for the first time.
The plan of orienteering section (one of possible
variants) is shown in Table 1, and includes anticipated
thematic units with the place of realization.
Working with students, who encounter orienteering for the first time, or who are practicing in the nature for the first time (out of the city and city parks),
the main focus should be on work with map and understanding the relations between nature and map,
as well as mastering the techniques of orientation.
Care must be taken in relation to the age of students
– length of the set track, i.e. the task which has to be
carried out. Juhas and Radosavljevic (2001) suggest
to start with a single control points which are not
more than 200m and tracks from 800m up to 1500m.
It is necessary to have prepared additional exercises
for those students whose pace of overcoming the program is much faster than with other students.
Classes within section firstly take place in the classroom, then in the physical education hall, schoolyard,
nearby park, an urban area and forest.

Classes in the classroom
It is scheduled to have three lessons in order to
introduce students with the basics of orienteering
as a sport. The first lesson is organized in the classroom as a way of promo lecture. Demonstrate video
presentation of sport, give basic information: definition of sport, types of orienteering, a brief historical
development, competitive disciplines and categories,
introduce students with necessary equipment (map,
compass, control flags...). Second class is followed
62

with drawing plan of classroom. The teacher makes
arrangements with students regarding the symbols
which will be drawn on the map. With the assistance
of teacher, students draw items from the classroom
(Picture 1). Using already drawn map, it can be determined the point of standing (that point represents
the position of each student in the classroom). The
lines of north can be observed and with their help
and help of drawn items, students can orient the map.
The teacher draws a track (line of movement around
classroom) on each map and sets task to students so
they have to pass the track.

Picture 1. An example of the lesson in classroom
On the following class, with the changed position
of items in the classroom, students draw once again
the plan of classroom with the teacher’s help and control. The teacher draws track on each student’s map,
marking the start position (triangle) and finish (two
concentric circles). The students are independently
crossing the track. After crossing the track, the track
towards opposite direction starts, from finish toward
start position.
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Lessons inside
of physical education hall
Four lessons with the following tasks are planned
in the physical education hall: drawing a plan of hall,
orienting the map, holding and moving the thumb,
using the line features, crossing the line drawn track
with the emphasis on the technique of turning around
the map during the changing of direction, moving
along set track with the change of start and finish
position, introducing with characteristic of memory
orientation, the first participation at the school competition.
The first class in the hall is intended for drawing
the plan of the hall, so it is necessary to repeat learnt
symbols and make an arrangement regarding the
drawing symbols which can be found in the hall. The
teacher emphasizes the accuracy of drawing symbols,
assists with dimensions of items which are drawn and
draws the track after the drawing plan is finished.
Shortly before leaving on a tour of track, teacher reminds students of orienting the map and the method
of determining its place during the movement (placing the thumb), as well as on turning around the map
during the changing of direction. Students are crossing the given track, they are observing objects and
drawn symbols, and also they are controlling the orientation of the map. It is preferred that format of map
(schedule of the hall) is in smaller size, so the students
could hold it and turning around it on easier way. After placing prisms, students receive maps with drawn
tracks, which does not contain all controls which are
already placed in the hall. The objective is to cross the
given track and to find only those controls which are
drawn on the map.
On the following class, the method of memory
is applying. The maps are made so that each map
has only one control point. Students take one card,
“find north”, see what symbol they should find, then
they return the map and start with finding control
point. Repeat the same procedure for each of planned
checkpoints.
The last schedule class in the physical education
hall stimulates the organization of school compe-

tition. The teacher is trying to bring closer the students the real conditions and situations which they
will meet in competitions. The preparation in terms
of establishing rules is done at the beginning of the
class, so the students can learn about basic characteristics of the competition. The procedure of start is
also shown as well as the method of verification of
competitive cards. Students start in different starting
minutes towards start list which can been seen on the
notice board of the physical education hall, then students receive control cards on which they can “verify”
every given control point and after all that, they are
gathering at the finish place. After agreement they go
to start and starting the race in their start times. The
task is to independently cross the given track in the
shortest possible time. When the last student passes
its track, the teacher calculates and publishes the results. Equipment and props needed for organization
of this class are: maps, control flags, perforators and
control cards, start lists, equipments and props available in the hall, stopwatch.

Classes in the school yard
Five classes are planned to be held in the school
yard. The students are more independent in crossing
given course. During the first class they are drawing the map of the school yard, similar to previous
environments where other sections were held. During the drawing of the map of the school yard, it is
important, as well as during earlier drawings, to repeat learnt symbols and agree regarding appearance
of symbols the students see for the first time. After
drawing, teacher sets the track for students (Picture
2). The teacher prepares several maps with different
course and track lengths. For students, who overcome
all planned tracks in shorter period of time, should
prepare certain additional exercises. It is time to get a
better knowledge regarding compass: types, usage and
preservation of compass. Students orient map by using compass and then they use compass during movement, they determine and maintain the directon.
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Picture 2. School yard with drawn line of the track
Working method applied to following class is the
method „Star“. The teacher sets more control points
in the school yard, and in that way, start and finish
are in the same place and all control points are approximately equally distant from that place. On some
prepared maps only one control point is drawn, but
on others there are two or three control points. Firstly, students take maps with only one drawn control
point and with the assistance of compass they are trying to find it. After they found control point, they return back and receive another task (maps with two or
more control points, picture 3).

Picture 3. Method “Star” in the school yard
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Work on the „white“ map is planned for the fourth
class. White map is a map with drawn control points
and symbols on which these points are located, everything else from the school yard is not inserted into
map. With assistance of white map, students independently find control points.
As additional exercise for completing classes,
orienteering games are the best choice. Using this
kind of games, the level od motivation and satisfaction
raises on higher level, but they are also important for
orienteering skills (attention, memory, orientation...).
Some of orientation games can be applied: „fun
orientation“, „treasure hunt“, „unusual items“, „find
symbol“.
Competition is planned for the last class in the
school yard. The second school competition has a
goal, like the first one, students have to independently
cross the track in competitive conditions. Organizing
competitions in school yard can contain elements
similar like competitions of school league. For this
reason, teacher tries to put students closer to realistic
situations and conditions. Maps should be prepared
so that there are special “boy’s” track and “girl’s” track
for students.

Classes in the nearby park
Seven classes are planned to be held in the nearby
park. Methods for determing learnt techniques of orientation are used. It is useful to repeat what are line
features, walk on already chosen track using handrails. Teacher and students are together crossing chosen track which is not marked on the map. The task is
to mark a track after they finish their crossing. During the crossing, students are asked to orient a map
by using the objects they encountering with, to learn
how to bend a map and why, to put thumb on the
map and use it to track its movement, to turn around
the map, to follow the direction of its movement, to
perceive and observe line features on the map and to
compare them with the nature. At the end of class,
after drawing the track of crossing, it should compare
each track with properly drawn track. If there are any
questions relevant to the content of class, through the
conversation they should be eliminated.
On the following class, students should be introduced with route choices or variants of reaching the
control point. The track should be established so that
from one control point to another student can reach
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by using two, maximum three variants and find control point. Before students independently start, they
should be explained that they can reach control point
by using several ways, i.e. there can be several route
choices (picture 4). Students are divided into groups
of two persons, or they can go independently, while
at the almost beginning each group/student is determined which variant of the track will use. When they
finish crossing of the entire track, the maps are exchanged and students again start crossing the same
track, whereby, when they come near control point
where the tracks start separating, they use a variant
which they did not use during the first crossing of the
track.

Picture 4. Route choices
On the following class, students are explained
with the term of “azimuth” and its application. The
first part of class is intended to introduce students to

definition of azimuth and model of its determination.
During that class, students should be informed about
techniques of determining the distance, counting
steps during crossing.
Teacher and students go together to the place
where there is enough of open space where they can
count the number of steps (i.e. at the distance of 100
meters each even number is counted, firstly by walking and then by running). After the determination
the number of steps, the students are gathering at the
start position where they learn how to determine the
azimuth, i.e. they determine the direction of running
by using a compass. Many control points are set on
the field which have the same start and finish position, but at different distance. Maps are prepared so
there are few maps with only one drawn control with
different direction of movement. Students measure
the distance from the start to the control point and
they calculate the number of required steps for that
distance. They determine the azimuth by using a compass and map, than they return the map and with the
help of determined azimuth, compass and number of
steps, they start movement towards set control point.
After they find control point, they are returning back
and take a new map and repeat the same procedure.
The task is to find controls set in different directions
and lengths during that class.
Among new methods, “score” orientation and relay are used. Speaking of “score” orientation, student
has to alone determine the order of finding control
points, but bearing in mind that the goal is to find
as may control points as fast as possible (Picture 5).
It can be determined that each control point has a
certain number of points, depending on the distance from the start position. After obtaining maps,
students start finding control points. Student independently decide how he/she will find those control
points. Teacher limits time and students have to collect as many control points as they can and reach the
finish, but if they do not return back during a certain
time, teacher give them agreed minutes on already
achieved time. After finding control points, teacher
records the number of found points and perform
analysis of movement together with all students.
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Picute 5. An example of “score” orienteering
In relay competitions in orienteering relay team
is consisted of three competitiors. For realization of
class it is necessary to set up a specific track and prepare maps. Students should be introduced with the
functioning of relay competition. The first member of
team crosses track and as he/she finishes its race, the
second member starts. In consultation with students,
there can be teams of two or three members, depending on the number students present during the class.
When members of relay team finish the race, their
times are summed and that is the final result of their
team.
Among new techniques, students are familiarized
with the technique of using “attack point”. They have
maps with drawn tracks and control point plus drawn
attack point (picture 6). Before students start crossing the track, teacher introduces students with the
definition of attack point, a clear and visible object
near control point where the control point itself can
be found. On map that point is marked with symbol
of small arrow, but only in a phase of training so that
students can learn on which way to determine the attack point. In the vicinity of each control point, markings are set in the form of tape, which represents the
attack point.
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Picture 6. Map with „attack points“
During previous classes, students are shown with
„control descriptions“. They gradually learn a large
number of symbols for control description. The task
is to find which control flag is accurately set by using
a map and control descriptions.
The twentieth class of orienteering is planned as
a participation in competition of the school league.
Teacher and students go together on competition,
which is also the first competition in which students
go outside of school. For the first time they are facing with real conditions of competition and it is
very important to be adequately prepared by their
teacher. Upon their arrival into competition center,
the teacher is giving them instructions where they
can find all relevant information regarding their race.
After touring the competition center and finish, each
student is preparing his/her race, taking into account
their starting time. The role of teacher and his knowledge of certain psychological characteristics of their
students is very important in order to give, on the
best possible way, consultations and positive influence on them before the race. When students finish
their race, they all together sum up impressions and
analyze their movement on the map. The presence on
the Award Ceremony is mandatory for all students.
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Classes in urban area
After a certain number of classes, it is necessary to
introduce students with characteristics of map of urban part of city or sprint map. Teacher takes students
in the urban area, where orienteering map exists and
introduce them with basic characteristics of the terrain. Students receive maps with line features and after that they are starting finding them. During second
class it is envisaged that students cross independently
given course. There are often changes of direction
during spring races, so it is necessary to constantly
remind students to turn around the map when they
change direction. It is scheduled to have two classes
in urban part and then re-participation on school
competition on sprint map.

Classes in nearby forest
Final classes in orienteering are planned to be held
in nearby forest. During the first class, the teacher explains to students the definition of contour line and
what kind forms of relief can be. For realization of
this class it is necessary to take students on a place
where substantial forms of relief exist. It is necessary
to introduce students with various forms of relief and
their corresponding symbols on the map they had not
seen before. First of all, they should be introduced
with contour lines, their presentation on map and
their reading, with their meaning and presentation
on map of other forms of relief. They should also be
addressed into the meaning of equidistance during
the reading of contour line. Students independently
cross the given course with the control and help of
teacher.
During the following class, the teacher has to explain what else can be additional features (ie. control,
stating and stopping features), what they do and how
they can be used.
One of new techniques that students need to overcome is using of “aiming off ”. The technique of „aiming off ” is such movement where competitor is not
directed straight toward desired point, but deliberately turns to one side or the another side of that point.
Students independently cross given track by using
„aiming off ” when it is possible.

During penultimate class, the plan is that students
independently cross the track as fast as possible by
using all techniques learnt so far. This is also preparation for the finial round of school league (the last class
of section).
After competition, which also represent the
end of the school year, it is necessary to summarize
knowledge gained during the school year. Students,
who show interest toward orienteering, should allow
participation in competitions within organization of
Orienteering Association of Serbia, as well as membership in one of orienteering club.

CONCLUSION
Extracurricular activities in physical education
allow students the possibilities of introducing and
training sports and sports activities which are not
foreseen within curriculum of physical education.
This paper is an example of realization of orienteering section, as one of the possible forms of extracurricular activities. Examples of trainings of beginners and techniques of elementery and secondary
levels in orienteering are shown, while respecting the
characteristics of age, level of prior knowledge and
the speed of mastering with new material.
Plan and program of section foresee 30 classes
during one school year. Some classes last longer that
anticipated 45 minutes, in accordance with teaching
unit. Through the program is processed theoretical
and practical work with students, but it should bear
in mind that they, due to the characteristics of sport,
intertwined during each class. The program of section
provides an optimal level of practical and theoretical
knowledge that students easily overcome, and maybe
the most important, they can apply gained knowledge. The program is intended for students to participate in competitions of school league in orienteering.
It is essential, primarily due to mastering techniques
of orienteering, but not less important to provide opportunities for competitions, which can certainly be
very stimulating during the period of children’s growing up.
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ORIENTIERUNGSLAUF ALS FORM AUSSERSCHULISCHER
AKTIVITÄT IM SPORTUNTERRICHT
Zusammenfassung:
Außerschulische Aktivitäten geben den Schülern die Möglichkeit, Sportarten kennen und beherrschen zu lernen, die im Sportunterricht im
Rahmen der Schule nicht vorgesehen sind. Ein aktiver Aufenthalt in der Natur in der Form von Orientierungslauf ist sehr förderlich für die
Bewahrung und Entwicklung psychophysischer Fähigkeiten. Ziel dieser Arbeit ist es, die mögliche Gestaltung einer Orientierungslaufsektion
in der Grundschule darzustellen. In der Arbeit wurde eine deskriptive Methode angewendet, um Plan und Programm der Sektion
darzustellen, die so konzipiert sind, dass sie den Sportlehrern in den Schulen die Gestaltung einer Orientierungslaufsektion im Rahmen
von 30 Stunden ermöglicht. Das erwartete Ergebnis der Orientierungslaufsektion ist die Befähigung der Schüler für selbstständige
Auftritte bei Wettbewerben. Diese Befähigung wird durch die Realisierung von Zielen und Aufgaben der Sektion und durch die
Anwendung entsprechender methodischer Verfahren erreicht, wobei die Charakteristiken des Alters, des Vorwissens und des Tempos
respektiert werden, mit dem die Ausbildung bewältigt wird. Der Plan und das Programm der Sektionsarbeit umfassen theoretische und
praktische Arbeit, die es ermöglichen, die Grundtechniken im Orientierungslauf zu bewältigen. In der Arbeit mit den Schülern, die
zum ersten Mal mit Orientierungslauf in Kontakt kommen, sollte sich der Schwerpunkt auf der Arbeit mit der Landkarte und auf dem
Verständnis des Verhältnisses zwischen Natur und Landkarte befinden. In Grundschulen bieten sich Möglichkeiten für die Gestaltung von
Orientierungslaufsektionen; bedeutend ist ebenfalls die Verbundenheit mit anderen Unterrichtsfächern. Das dargestellte Modell bietet eine
optimale Ebene theoretischen und praktischen Wissens, das Schüler bei Schulwettbewerben anwenden können.
Schlüsselwörter: NATUR / BEWEGUNG / MAPPE / SCHÜLER / WETTBEWERB
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