
Výstup na skalnú stenu El Capitan - hra na opakovanie učív Severnej Ameriky 

Ak sa so žiakmi chystáte opakovať učivá regionálnej geografie Severnej Ameriky - Kanada, USA, 
Stredná Amerika a Karibská oblasť, môžete vyskúšať zábavno-súťažnú hru Výstup na skalnú stenu 
El Capitan. Hra je určená pre troch hráčov (tri skupiny žiakov), môže ju však pokojne hrať aj jeden, 
alebo dvaja hráči. Princíp, pravidlá, základnú myšlienku a technické riešenie nájdete rozpísané priamo 
v hre - kliknite na ikonku reprezentujúcu informácie. Hra sa spúšťa v programe MS PowerPoint. Ak 
máte prístup k viacerým počítačom, žiaci ju môžu hrať aj v menších skupinách na viacerých 
stanovištiach naraz.  

 

Prečo El Capitan? 

Zdolať skalnú stenu El Capitan v Yosemitskom národnom parku je snom každého skalolezca. 
Úspešný lezec musí počas výstupu nahor zdolať až 910 výškových metrov. Ešte v 30. rokoch 20. 
stor. sa zdolanie steny považovalo za nemožné. Najväčší blázni spomedzi lezcov dnes zdolávajú 
stenu aj bez istenia. Žiakom môžete ešte pred začiatkom hry cez projektor premietnuť krátke video 
o lezení na tejto stene. Preskúmať ju môžete aj cez špeciálny projekt od Google Maps. 

Ako hrať? 

1. Rozdeľte žiakov na 3 skupiny, alebo vyberte z triedy len 3 hráčov. 

2. Každá skupina (hráč) si vyberie jedno z troch tričiek na titulnej obrazovke (zelené, červené, žlté), 
pod ktorým bude hrať. 

3. V každom súťažnom kole si každá skupina vyberá jednu otázku kliknutím na náhodne zvolené 
políčko pod ikonkami tričiek na titulnej obrazovke. 

4. Odpoveď k otázke sa zobrazí kliknutím na červenú ikonku lana, ktorú nájdete na každej 
obrazovke s otázkou. 

5. Po úspešnom zodpovedaní otázky klikne rozhodca (učiteľ) na veľký obrázok trička farby daného 
tímu. Po kliknutí sa skupina na El Capitane pohne smerom nahor. 

6. Ak sa skupine nepodarí na otázku odpovedať správne, na veľkú ikonku ich trička rozhodca         
neklikne a v danom kole sa vyššie nepohnú. 

7. Možné je zaviesť aj pravidlo, že skupina po nesprávne zodpovedanej otázke v ďalšom kole stojí. 

8. Políčka otázok, ktoré boli počas hry už vybrané sa na hracom poli prefarbia dočervena. 

https://www.youtube.com/watch?v=bEpMR86wxeQ
https://www.google.com/maps/about/behind-the-scenes/streetview/treks/yosemite/


9. Vyhráva tá skupina, ktorej sa ako prvej podarí správne zodpovedať 10 otázok – práve toľko ich 
treba na to, aby sa skupina prešplhala až na vrchol El Capitana. 

10. Ak sa žiadnej skupine nepodarí zdolať vrchol ani po zodpovedaní všetkých otázok, vyhráva tá, 
ktorá sa dostala najvyššie. 


