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Stránka 2

PODùKOVÁNÍ V·EM âLENÒM ODBORU VLâAT A SVùTLU·EK, SEST¤E MARCELE ONDRÁKOVÉ – MARCIPÁNCE,
ZA POMOC P¤I VYPRACOVÁNÍ TEXTÒ K PODMÍNKÁM VLâKÒ A SVùT¯LEK, ZVLÁ·Tù PAK SEST¤E LIBU·I VODIâKOVÉ –
LÍBù ZA JAZYKOVOU ÚPRAVU.
SOJKA A RO·ËA – BALÒ

K úpravû a pﬁepracování byla vyuÏita publikace VLâCI od br. MUDr. Rudolfa Pivce – AKELY
a br. Jana KﬁíÏe – RO·TI – BALÒA (vydání z r. 1990)
ZPRACOVATELÉ JEDNOTLIV¯CH SKUPIN VLâKÒ A SVùT¯LEK:
BÍLÁ SKUPINA: MUDr. Ivan Brabec – JEZEVEC, Jana Husová – KAâKA
âERVENÁ SKUPINA: Jana Toulcová – SKOKAN
ZELENÁ SKUPINA: Josef Dytrych – PEPEK, Bﬁetislav Kelnar – GRIZZLY
TMAVù MODRÁ SKUPINA: Lenka H˘bnerová – LE≈A
ÎLUTÁ SKUPINA: Hana Dubská – BAKI, Michal Bure‰ – BUMERANG
HNùDÁ SKUPINA: Tomá‰ Pokorn˘ – ELEKTRON
TMAVù FIALOVÁ SKUPINA: Jan ·ebrle – ·EDÁK
SVùTLE MODRÁ SKUPINA: Marta Zitová – MARTA
SVùTLE FIALOVÁ SKUPINA: Jindra Kozáková – SOJKA

© Texty – Jindra Kozáková, Jan KﬁíÏ a kolektiv
© Ilustrace, obálka – Jan KﬁíÏ
© Junák – svaz skautÛ a skautek âR, Tiskové a distribuãní centrum, 2002
ISBN – 80-86109-85-2
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Stránka 3

Milé vlãe, milá svûtlu‰ko a Ïabiãko,
dostala se ti do rukou kníÏka VLâCI A SVùT¯LKA PRO VLâATA, SVùTLU·KY A ÎABIâKY. V kníÏce je 56 odznakÛ vlãkÛ
a svût˘lek a je‰tû dal‰í odznaky a vyznamenání. Odznaky pro vlãata se jmenují VLâCI, pro svûtlu‰ky a Ïabiãky se jmenují
SVùT¯LKA. V‰echny odznaky mohou plnit jak vlãata, tak svûtlu‰ky a Ïabiãky.
KníÏku si dobﬁe prohlédni a pﬁeãti. Urãitû si nûjakého vlãka nebo svût˘lko vybere‰. Poraì se s vÛdcem, vÛdkyní, kapitánem
nebo kapitánkou. Poraì se i s rodiãi. V‰ichni tû dobﬁe znají, a proto ti pomohou vybrat odznak, kter˘ potom bude‰ plnit.
Jak se plní podmínky vlãkÛ – svût˘lek?
Podmínky si dobﬁe pﬁeãti. KdyÏ splní‰ nûkterou z podmínek, mÛÏe‰ si ji vybarvit (ãtvereãek s jejím ãíslem). Podmínku,
kterou ti urãil navíc vÛdce a kterou má‰ splnûnou, vybarví‰ také. To platí pro v‰echny odznaky.
Po stranách listÛ v kníÏce jsou vyznaãeny vlãci – svût˘lka nebarevnû. Ty si podle barevného vzoru vymaluj. AÏ bude‰ mít
v‰echny podmínky splnûny a podepsány vÛdcem, tak si podle vyznaãení splnûnou ãást vystﬁihni a vylep
do svého zápisníku.
U nûkter˘ch vlãkÛ – svût˘lek jsou podmínky rozdûleny pro mlad‰í a star‰í. Jestli ti je‰tû nebylo 9 let, bude‰ plnit podmínky
pro mlad‰í. Jestli ti je 9 let a víc, bude‰ plnit podmínky pro star‰í.
TvÛj vÛdce má právo nûkteré podmínky upravit podle místních podmínek
a podle va‰ich osobních moÏností a schopností (postiÏené dûti apod.).
U tmavû fialové skupiny jsou nûkteré odznaky rozdûleny do dvou stupÀÛ.
I. stupeÀ je pro mlad‰í (do 9 let), II.stupeÀ je pro star‰í (od 9 let). Ten kdo
nesplní po devátém roce vûku podmínky II. stupnû, nemÛÏe
odznak dále nosit.
Odznaky vlãkÛ – svût˘lek nejsou jen hezké obrázky. Ten kdo vlãka – svût˘lko získá – ten uÏ musí také nûco znát a umût a také to uãí ostatní vlãata, svûtlu‰ky a Ïabiãky ve smeãce, roji nebo posádce.
Pﬁejeme ti hodnû úspûchÛ pﬁi plnûní podmínek vlãkÛ – svût˘lek.
Za kolektiv zpracovatelÛ: SOJKA a RO·ËA – BALÒ
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Stránka 4

ROZDùLENÍ VLâKÒ A SVùT¯LEK DO SKUPIN PODLE BAREV
BÍLÁ

âERVENÁ

ZELENÁ

ZDRAVOTNÍK–ZDRAVOTNICE
EKOLOG–EKOLOÎKA
PRÒVODCE–PRÒVODKYNù

·ITÍ
VA¤ENÍ
POMOC V DOMÁCNOSTI
PLETENÍ
OZDOBNICTVÍ
KERAMIKA
VY·ÍVÁNÍ

ATLET–ATLETKA
LUKOST¤ELEC–LUKOST¤ELKYNù
CYKLISTA–CYKLISTKA
KOLEKTIVNÍ SPORTY
ZIMNÍ SPORTY

TMAVù MODRÁ
P¤ÍTEL ZVÍ¤AT–P¤ÍTELKYNù ZVÍ¤AT

ÎLUTÁ

HNùDÁ

TMAVù FIALOVÁ

SVùTLE MODRÁ

ZPRAVODAJ–ZPRAVODAJKA
TÁBORNÍK–TÁBORNICE
CESTOVATEL–CESTOVATELKA
STOPA¤–STOPA¤KA
POZOROVATEL–POZOROVATELKA
ZNALEC INDIÁNÒ

·KOLNÍ PROSPùCH
MODELÁ¤
¤EZBÁ¤
KUTIL
ELEKTRIKÁ¤
ZNALEC POâÍTAâE

HLEDÁNÍ PRAVDY
K¤ESËANSKÁ TRADICE
DIAKONIE
CÍRKEVNÍ ZPùV
MINISTRANT
ZNALEC BIBLE
CÍRKEVNÍ HISTORIE
MISIE

PLAVâÍK
ROSNIâKA
LODNÍ MODELÁ¤
ZNALEC LODÍ
PLAVEC–PLAVKYNù

HOUBA¤–HOUBA¤KA
ZNALEC PTACTVA–ZNALKYNù PTACTVA

ZAHRADNÍK–ZAHRADNICE
CHOVATEL–CHOVATELKA
SBùRATEL–SBùRATELKA
HVùZDÁ¤–HVùZDÁ¤KA

SVùTLE FIALOVÁ
V¯TVARNÍK–V¯TVARNICE
KOUZELNÍK(CE)–SPOLEâNÍK(CE)
KRONIKÁ¤(KA), SPISOVATEL(KA)

DIVADELNÍK–DIVADELNICE
ZPùVÁK–ZPùVAâKA
TANEâNÍK–TANEâNICE
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HISTORIK–HISTORIâKA
âTENÁ¤–âTENÁ¤KA
MUZIKANT–MUZIKANTKA
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Stránka 5

VLâCI
SVùT¯LKA

BÍLÁ SKUPINA

ZDRAVOTNÍK–ZDRAVOTNICE

EKOLOG–EKOLOÎKA

PRÒVODCE–PRÒVODKYNù
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Stránka 6

VLâEK:
SVùT¯LKO:

ZDRAVOTNÍK–ZDRAVOTNICE

PODMÍNKY:
1. Ví‰, jaké úrazy mÛÏe‰ o‰etﬁit.
2. Dovede‰ o‰etﬁit povrchovou ránu.
3. Umí‰ stáhnout elastick˘m obinadlem kotník,
koleno a zápûstí.
4. Ví‰, jak o‰etﬁit lehãí omrzliny a popáleniny.
5. Ví‰, jak pﬁedejít u‰tknutí zmijí. Zná‰ nebezpeãí
bodnutí hmyzem a ví‰, jak postupovat pﬁi jeho o‰etﬁení.
6. Ví‰, co mÛÏe‰ udûlat pro záchranu Ïivota (jak pﬁivolat
pomoc dospûlého a rychlou záchrannou pomoc – RZP) .
7. Zná‰ nebezpeãí vody, ohnû, plynu a elektﬁiny.
8. Ví‰, kde je v místû bydli‰tû nejbliÏ‰í lékárna a zdravotnické stﬁedisko.
9. Ví‰, jaké nebezpeãí hrozí pﬁi pﬁehﬁátí.
10. Ví‰, proã je dÛleÏité dodrÏovat hygienu po pouÏití záchodu
a ﬁídí‰ se tím.
11. Zná‰ ‰átkov˘ závûs na zranûnou paÏi. Zná‰ základní pomoc
pﬁi nekomplikovan˘ch zlomeninách konãetin, vymknutích apod.
12. Umí‰ pﬁestlat lÛÏko a dát nemocnému napít.
13. Umí‰ zmûﬁit tûlesnou teplotu.



PLNùNÍ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13
V

Splnûno dne:



vÛdce/vÛdkynû
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Stránka 7



VLâEK:
SVùT¯LKO:

EKOLOG–EKOLOÎKA

PODMÍNKY:

7

PLNùNÍ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
V

Splnûno dne:

vÛdce/vÛdkynû



1. Ví‰, co je Ïivotní prostﬁedí. Umí‰ popsat alespoÀ 5 ãinností ãlovûka, které zápornû ovlivÀují
prostﬁedí pro Ïivot.
2. Zná‰ 3 zpÛsoby, jak˘mi lidé získávají tepelnou
energii. ¤ekne‰, kter˘ zpÛsob je pro Ïivotní prostﬁedí
nejnebezpeãnûj‰í.
3. Umí‰ roztﬁídit odpad na nûkteré suroviny a zbytek. Ví‰, jak
se nakládá s odpadem ve tvé obci (mûstû). Ví‰, co je recyklace
a co se za recyklaci nedá povaÏovat. Zná‰ alespoÀ 3 nebezpeãí hrozící
skládkováním odpadÛ.
4. Umí‰ popsat velmi jednodu‰e, jak vzniká pÛda. Ví‰, jak tráva a rostliny chrání
pÛdu. Umí‰ vysvûtlit dÛleÏitost pÛdy pro Ïivot ãlovûka.
5. Ví‰, co je kolobûh vody v pﬁírodû a umí‰ ho jednoduch˘m obrázkem nakreslit. Ví‰, odkud lidé získávají pitnou vodu a proã je zapotﬁebí vodou ‰etﬁit.
Zná‰ alespoÀ 3 zdroje zneãi‰tûní vody.
6. Zasadí‰ spoleãnû s rodiãi jak˘koliv stromek a bude‰ se o nûj starat. Ví‰, proã
jsou stromy a lesy pro ãlovûka dÛleÏité. Ví‰, co je fotosyntéza.
7. Zkusí‰ zhotovit jednoduch˘ v˘robek pouze z pﬁírodního materiálu (ruãní papír,
rohoÏ z trávy, pﬁírodní náhrdelník apod.)
8. Ví‰, co jsou chránûná území a proã se zﬁizují. Umí‰ rozli‰it jednotlivé typy
chránûn˘ch území. Na mapû ukáÏe‰ ãeské národní parky. Zná‰ alespoÀ
3 chránûná území svého okolí.
9. Zná‰ 10 chránûn˘ch rostlin a 10 chránûn˘ch ÏivoãichÛ. Vytvoﬁí‰ si sbírku
jejich obrázkÛ nebo fotografií.

vlči barevne

18.8.02 15:34

Stránka 8

VLâEK:
SVùT¯LKO:

PRÒVODCE–PRÒVODKYNù

PODMÍNKY:
1. Zná‰ okolí svého bydli‰tû. Umí‰ se orientovat
v plánu bydli‰tû.
2. Umí‰ pﬁesnû, jasnû a zdvoﬁile poradit cizímu
ãlovûku kudy jít. Umí‰ zhruba odhadnout vzdálenost.
3. Umí‰ pﬁesnû vyﬁídit zprávu do 20 slov po uplynutí
1 hod.
4. Ví‰, kde najít nejbliÏ‰í poÏární hlásiã, policejní stanici,
zdravotní stﬁedisko, lékárnu, nemocnici, pohotovost, po‰tu,
telefonní automat, Ïelezniãní stanici, stanici autobusu, stanici MHD (mûstské
hromadné dopravy), autoservis, potraviny, restauraci, hotel, obecní
(mûstsk˘) úﬁad – zhruba 10 objektÛ podle místních podmínek.
5. Zná‰ názvy kostelÛ ve svém okolí. Ví‰, kde je divadlo, muzeum, kino,
galerie apod. (podle místních podmínek).
6. Zná‰ základní historii svého bydli‰tû.
7. Zná‰ nejdÛleÏitûj‰í památky svého okolí a umí‰ o nich struãnû pohovoﬁit.
8. Zná‰ ve svém okolí nejdÛleÏitûj‰í pomníky a pamûtní desky. Ví‰, k ãemu
se vztahují.
9. Zná‰ jména slavn˘ch historick˘ch i souãasn˘ch postav své obce (mûsta).
Ví‰, v jakém oboru pÛsobili (v˘znamnûj‰í politici, umûlci, sportovci, vûdci
apod.).



PLNùNÍ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
V

Splnûno dne:



vÛdce/vÛdkynû
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Stránka 9

VLâCI
SVùT¯LKA

âERVENÁ SKUPINA

·ITÍ

VA¤ENÍ

POMOC V DOMÁCNOSTI

PLETENÍ

OZDOBNICTVÍ

KERAMIKA

VY·ÍVÁNÍ
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Stránka 10

VLâEK:
SVùT¯LKO:

·ITÍ

PODMÍNKY:
1. Umí‰ pﬁi‰ít knoflík se dvûma i ãtyﬁmi dírkami
a s poutkem.
2. Pﬁi‰ije‰ záplatu.
3. Za‰ije‰ trhlinu v látce.
4. Má‰ svoje potﬁeby k ‰ití a nosí‰ je s sebou na vût‰í
v˘pravy a tábor.
5. Umí‰ vy‰ít svÛj monogram. Umí‰ alespoÀ dva ozdobné
stehy.
6. U‰ije‰ drobnou uÏiteãnou vûc (sáãek na mycí potﬁeby, obal na e‰us, obal
na knihu apod.).
7. Zaãistí‰ okraj látky tak, aby se netﬁepil.
8. Pﬁi‰ije‰ poutko na ruãník.
9. Umí‰ rozpárat ‰ev a nepotrhat látku.
10. Umí‰ pﬁi‰ít ná‰ivku na kroj.



PLNùNÍ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V

Splnûno dne:



vÛdce/vÛdkynû
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Stránka 11



VLâEK:
SVùT¯LKO:

VA¤ENÍ

PODMÍNKY:

11

PLNùNÍ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
V

Splnûno dne:

vÛdce/vÛdkynû



1. Zná‰ obsluhu plynového a elektrického sporáku a nûkter˘ch turistick˘ch vaﬁiãÛ. Zná‰ moÏné
následky pﬁi neopatrném zacházení s tûmito
zaﬁízeními.
2. Umí‰ o‰krábat zeleninu (vãetnû brambor), nakrájet
cibuli a utﬁít ãesnek.
3. Ví‰, jak a kam se ukládají potraviny na táboﬁe a jak
se nakládá na táboﬁe s odpadky.
4. Zná‰ rozdíl mezi normálním a trvanliv˘m mlékem a rozdíl
v jejich uchovávání.
5. Pﬁipraví‰ chlebíãky pro ãleny své ‰estky.
6. Umí‰ uvaﬁit 4 teplá jídla (bez pouÏití polotovarÛ). Jedno z nich uvaﬁí‰
a po jídle v‰e uklidí‰ a umyje‰.
7. Umí‰ pﬁipravit ohni‰tû na vaﬁení, rozdûlat oheÀ a udrÏovat ho pﬁi vaﬁení.
8. Ví‰, jak se uchovává ovoce a zelenina na zimu. Zná‰ dÛleÏitost Ïivin
v potravû a ví‰, jak je v jídle uchovat.
9. Sestaví‰ jídelníãek pro ‰estku, roj nebo smeãku na tﬁi dny.
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Stránka 12

VLâEK:
SVùT¯LKO:

POMOC V DOMÁCNOSTI

PODMÍNKY:
1. Zná‰ obsluhu sporáku nebo kamen, na kter˘ch doma vaﬁíte. Máte-li doma rychlovarnou
konvici, mikrovlnnou troubu, myãku na nádobí
apod., zná‰ jejich obsluhu. Zná‰ následky pﬁi
neopatrném zacházení s tûmito zaﬁízeními.
2. Pﬁipraví‰ si snídani.
3. Umí‰ otevﬁít a ohﬁát konzervu.
4. Pﬁipraví‰ jedno teplé jídlo pro celou rodinu. Prostﬁe‰ stÛl,
po jídle umyje‰ a utﬁe‰ nádobí.
5. Ví‰, kam a kdy chodit v okolí domova nakupovat. Obstarává‰ samostatnû
jednodu‰‰í nákupy.
6. Pravidelnû doma pomáhá‰ s urãitou vûcí (luxování, vyná‰ení ko‰e, starost
o kvûtiny – zvíﬁe apod.). UdrÏuje‰ si svÛj pokoj (kout) v poﬁádku.
7. Umí‰ povléknout postel, peﬁinu a pol‰táﬁ.
8. Umí‰ si ruãnû vyprat drobné prádlo a vyÏehlit kroj.
9. Ví‰, kam nosit tﬁídûn˘ odpad (papír, sklo, plasty, baterie atd.) a odná‰í‰ jej.
10. Zná‰ základní náﬁadí a umí‰ ho pouÏívat (kladívko, ‰roubovák, pilka, kle‰tû,
dláto, nebozez atd.).



PLNùNÍ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V

Splnûno dne:



vÛdce/vÛdkynû
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Stránka 13



VLâEK:
SVùT¯LKO:

PLETENÍ

PODMÍNKY:
1. Umí‰ plést hladce a obrace.
2. Umí‰ háãkovat krátké a dlouhé sloupky.
3. PﬁedloÏí‰ dva vzory rÛzn˘ch technik pletení a dva
vzory rÛzn˘ch technik háãkování.
4. Zhotoví‰ ãepici nebo ‰álu a váãek nebo pleten˘ míãek
(hokisák).
5. Zhotoví‰ ozdobnou deãku na stÛl.
6. Uplete‰ ozdobnou ‰ÀÛru.
7. Zná‰ ãtyﬁi druhy vlny ãi pﬁízí vhodn˘ch k pletení.

PLNùNÍ:
1 2 3 4 5 6 7

V

Splnûno dne:

vÛdce/vÛdkynû
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Stránka 14

VLâEK:
SVùT¯LKO:

OZDOBNICTVÍ

PODMÍNKY:
1. Uplete‰ pomlázku z osmi proutkÛ.
2. Umí‰ uvázat uzel dobrého skutku a zhotovit
turbánek.
3. Zhotoví‰ jednu z tûchto vûcí: náramek pﬁátelství,
korálkov˘ náramek, v˘plet lakrosky, pletenou síÈku.
4. Zhotoví‰ zdoben˘ indiánsk˘ váãek nebo zdoben˘ obal
na zápisník (kroniku).
5. Vyrobí‰ ﬁetûz na vánoãní stromek nebo ozdobí‰ okolí stoÏáru
na táboﬁe.
6. Zhotoví‰ zápis do kroniky (i s kreslen˘m obrázkem) nebo pﬁipraví‰ zajímavé
vûci na nástûnku a nástûnku upraví‰.
7. Vyrobí‰ si mal˘ totemek.
8. Pro ãleny své ‰estky vyrobí‰ pûkn˘ dárek.
9. Umí‰ jeden druh batiky.



PLNùNÍ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
V

Splnûno dne:



vÛdce/vÛdkynû
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VLâEK:
SVùT¯LKO:

KERAMIKA

PODMÍNKY:

15

PLNùNÍ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V

Splnûno dne:

vÛdce/vÛdkynû



1. Ví‰, jak se pﬁipravuje keramická hlína pﬁed
modelováním.
2. Umí‰ chránit keramickou hlínu pﬁed znehodnocením.
3. Nav‰tíví‰ v˘stavu keramiky ãi porcelánu a udûlá‰
o tom zápis do kroniky (deníku).
4. Vymodeluje‰ nádobku s ou‰kem.
5. Zhotoví‰ dal‰í dva v˘robky z keramické hlíny. Jeden z nich
pouÏij jako v˘zdobu klubovny.
6. Zná‰ povrchové úpravy keramiky.
7. Umí‰ pouÏít rÛzné v˘tvarné techniky ke zhotovení nûkter˘ch v˘robkÛ
z keramiky. Zná‰ hlavní zásady pro práci v keramické dílnû (pracovní
obleãení, vybavení dílny, glazury, pec, jídlo, chování).
8. Ví‰, jak˘m lepidlem lze slepit rozbitou keramiku.
9. Zná‰ rozdíl mezi porcelánem, keramikou a kameninou.
10. Zná‰ technologick˘ postup v˘roby keramiky.
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Stránka 16

VLâEK:
SVùT¯LKO:

VY·ÍVÁNÍ

PODMÍNKY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Umí‰ nejménû 3 druhy ozdobn˘ch stehÛ.
Navrhne‰ jednoduch˘ vzorek na vy‰ívání.
Umí‰ obkreslit vzor na látku.
Vy‰ije‰ svÛj monogram.
Vy‰ije‰ znak svého roje nebo své smeãky.
Vy‰ije‰ obrázek kﬁíÏkov˘m stehem a postará‰ se o jeho
zarámování.
7. Zná‰ nûkteré druhy bavlnek.
8. Vy‰ije‰ záloÏku do knihy.
9. Nauãí‰ jeden ozdobn˘ steh ãlena své ‰estky, roje nebo smeãky.



PLNùNÍ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
V

Splnûno dne:



vÛdce/vÛdkynû
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vlči barevne
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Stránka 17

VLâCI
SVùT¯LKA

ZELENÁ SKUPINA

ATLET–ATLETKA

KOLEKTIVNÍ SPORTY
(Hráã–Hráãka)


ZIMNÍ SPORTY
(Bruslaﬁ–Bruslaﬁka LyÏaﬁ–LyÏaﬁka)


CYKLISTA–CYKLISTKA

LUKOST¤ELEC–LUKOST¤ELKYNù


17

vlči barevne

18.8.02 13:31

Stránka 18

VLâEK:
SVùT¯LKO:

ATLET–ATLETKA

PODMÍNKY:
Pro mlad‰í:
1. Ubûhne‰ 30 metrÛ za 9 sekund.
2. Skoãí‰ do v˘‰ky 70 cm.
3. Skoãí‰ do dálky s rozbûhem 220 cm nebo
z místa 150 cm.
4. Hodí‰ kamenem asi 100 g tûÏk˘m 20 m.
5. Vy‰plhá‰ na lanû do v˘‰ky 3 m (vlãata), 2 m (svûtlu‰ky).
6. Na rovinû vydrÏí‰ bez pﬁestání bûÏet 3 minuty.
7. V celostním motorickém testu (CMT) dosáhne‰ alespoÀ 72 bodÛ (vlãata),
68 bodÛ (svûtlu‰ky).



Pro star‰í:
1. Ubûhne‰ 100 metrÛ za 19,2 sekund nebo 40 metrÛ za 6,4 sekundy.
2. Skoãí‰ do v˘‰ky 90 cm.
3. Skoãí‰ do dálky s rozbûhem 270 cm nebo z místa 170 cm.
4. Hodí‰ kamenem asi 100 g tûÏk˘m 30 m.
5. Vy‰plhá‰ na lanû do v˘‰ky 4 m (vlãata), 3 m (svûtlu‰ky).
6. Na rovinû vydrÏí‰ bez pﬁestání bûÏet 4 minuty.
7. Ze vzdálenosti 5 metrÛ zasáhne‰ cíl o prÛmûru 1,5 metru kamenem
asi 150 g tûÏk˘m (nebo tenisov˘m míãkem).
8. V CMT dosáhne‰ alespoÀ 77 bodÛ (vlãata), 72 bodÛ (svûtlu‰ky).

PLNùNÍ:
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8

V
V

Splnûno dne:



vÛdce/vÛdkynû
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vlči barevne

18.8.02 13:31

Stránka 19



VLâEK:
SVùT¯LKO:

LUKOST¤ELEC–LUKOST¤ELKYNù

PODMÍNKY:
Pro mlad‰í:
1. S pomocí si zhotoví‰ z jasanové laÈky luk
(tak velk˘, jako jsi ty).
2. Zhotoví‰ si tûtivu k luku.
3. Zhotoví‰ si 2 ‰ípy, které opatﬁí‰ péry.
4. DodrÏuje‰ pravidla bezpeãnosti pﬁi stﬁelbû lukem.
5. Umístí‰ 3 z 6 ‰ípÛ do terãe o prÛmûru 60 cm
ze vzdálenosti 10 m.
6. Z kÛÏe nebo pevné látky si u‰ije‰ toulec na ‰ípy.

PLNùNÍ:
1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6 7 8

V
V

Splnûno dne:

vÛdce/vÛdkynû

19



Pro star‰í:
1. Zhotoví‰ si z jasanové laÈky luk (tak velk˘, jako jsi ty).
2. Zhotoví‰ si tûtivu k luku.
3. Ze slámy uplete‰ a se‰ije‰ terã, kter˘ barevnû vyzdobí‰.
4. Zhotoví‰ si 3 ‰ípy, které opatﬁí‰ péry.
5. Z kÛÏe nebo pevné látky si u‰ije‰ toulec na ‰ípy.
6. DodrÏuje‰ pravidla bezpeãnosti pﬁi stﬁelbû lukem.
7. Umístí‰ 4 z 6 ‰ípÛ do terãe o prÛmûru 60 cm ze vzdálenosti 10 m.
8. Vystﬁelí‰ ‰ípy tak rychle, aby alespoÀ dva ‰ípy byly souãasnû ve vzduchu.

vlči barevne

18.8.02 13:31

Stránka 20

VLâEK:
SVùT¯LKO:

CYKLISTA–CYKLISTKA

PODMÍNKY:
Pro mlad‰í:
1. Dovede‰ dobﬁe jezdit na kole. Projede‰ pﬁekáÏkovou dráhu alespoÀ o tﬁech pﬁekáÏkách.
2. Zná‰ dopravní pﬁedpisy a nejdÛleÏitûj‰í znaãky.
3. Umí‰ kolo vyãistit a namazat.
4. Ví‰, jakou v˘stroj potﬁebuje‰ na cyklov˘pravu.
5. Zúãastní‰ se alespoÀ dvou v˘prav s rojem, se smeãkou
na kolech.
6. DodrÏuje‰ pﬁedpis o vûkové hranici a nejezdí‰ bez doprovodu
po veﬁejn˘ch silnicích. Jezdí‰ na ulici s pﬁedepsanou helmou.
7. Umí‰ ﬁídit kolo jednou rukou a ukázat smûr pﬁi odboãování.
8. Ví‰, jaké jsou pﬁedpisy pro v˘stroj kola a kolo udrÏuje‰ v bezvadném poﬁádku.



Pro star‰í:
1. Dovede‰ dobﬁe jezdit na kole. Projede‰ pﬁekáÏkovou dráhu alespoÀ o tﬁech
pﬁekáÏkách.
2. Zná‰ dopravní pﬁedpisy a nejdÛleÏitûj‰í znaãky.
3. Umí‰ kolo vyãistit, namazat a provést na nûm drobné opravy.
4. Umí‰ na kolo upevnit v˘stroj na v˘pravu.
5. Zúãastní‰ se alespoÀ dvou v˘prav s rojem, se smeãkou na kolech.
6. DodrÏuje‰ pﬁedpis o vûkové hranici a nejezdí‰ bez doprovodu po veﬁejn˘ch silnicích. Jezdí‰ na ulici s pﬁedepsanou helmou.
7. Umí‰ ﬁídit kolo jednou rukou a ukázat smûr pﬁi odboãování.
8. Ví‰, jaké jsou pﬁedpisy pro v˘stroj kola a kolo udrÏuje‰ v bezvadném poﬁádku.
9. Ví‰, jak se zachovat pﬁi dopravní nehodû a umí‰ pﬁivolat pomoc.
10. Zvládne‰ na kole bez problémÛ pﬁekáÏkovou dráhu a to v rozsahu stanoveném
vÛdcem.

PLNùNÍ:
1 2 3 4 5 6 7 8
V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V

Splnûno dne:



vÛdce/vÛdkynû
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Stránka 21



PODMÍNKY:

KOLEKTIVNÍ SPORTY
(Hráã–Hráãka)

Pro mlad‰í:
1. Zná‰ základní pravidla nûkteré míãové hry
(kopaná, odbíjená, badminton, házená apod.).
2. Umí‰ hustilkou nafouknout míã.
3. Umí‰ „nalajnovat“ hﬁi‰tû.
4. Ví‰, co znamená hra „fair play“ a ﬁídí‰ se podle toho. Umí‰
ovládat svou ‰patnou náladu z prohry.
5. Zná‰ na‰e pﬁední kluby v nûkteré z míãov˘ch her (alespoÀ 3).
6. Zná‰ zásady správného obleãení a hygieny pﬁi sportu. ¤ádnû o‰etﬁuje‰ svoji
sportovní v˘stroj.
7. Aktivnû se zúãastÀuje‰ sportovních akcí roje, smeãky.
Pro star‰í:
1. Zná‰ základní pravidla nûkteré míãové hry (kopaná, odbíjená, badminton,
házená apod.).
2. Umí‰ hustilkou nafouknout míã.
3. Umí‰ „nalajnovat“ hﬁi‰tû.
4. Ví‰, co znamená hra „fair play“ a ﬁídí‰ se podle toho. Umí‰ ovládat svou ‰patnou náladu z prohry.
5. Zná‰ na‰e pﬁední kluby v nûkteré z míãov˘ch her (alespoÀ 3).
6. Zná‰ zásady správného obleãení a hygieny pﬁi sportu. ¤ádnû o‰etﬁuje‰ svoji
sportovní v˘stroj.
7. Zná‰ alespoÀ 3 slavná svûtová druÏstva v nûkteré z míãov˘ch her.
8. Ví‰, co jsou olympijské hry a zná‰ jejich pÛvod.
9. Zná‰ zásady bezpeãnosti pﬁi hrách.
10. Ovládá‰ základní techniky hry, kterou si vybere‰ (vedení míãe, pﬁihrávka míãe,
sledování okolí pﬁi driblování s míãem apod.).

21

PLNùNÍ:
1 2 3 4 5 6 7
V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V

Splnûno dne:

vÛdce/vÛdkynû



VLâEK:
SVùT¯LKO:

vlči barevne

18.8.02 15:37

Stránka 22

VLâEK:
SVùT¯LKO:

PODMÍNKY:

ZIMNÍ SPORTY

(Bruslaﬁ–Bruslaﬁka  LyÏaﬁ–LyÏaﬁka)

Bruslaﬁ–Bruslaﬁka
1. Umí‰ si samostatnû obout a vyzout brusle.
2. Na bruslích umí‰ pﬁekládat nohy, krouÏky dovnitﬁ,
bruslit pozpátku. Objede‰ dvakrát hokejové hﬁi‰tû.
3. Pozná‰ správnû nabrou‰ené brusle.4. Zná‰ základní
pravidla jednoho sportu na bruslích (hokej, krasobruslení,
rychlobruslení apod.) a zná‰ dal‰í sporty na bruslích a ledû.
5. Vyber si jednu z následujících podmínek a tu splÀ:
a) umí‰ vést puk, pﬁihrát a stﬁelit brankub) samostatnû si navrhne‰ a odbruslí‰ jednominutovou sestavu na ledû (povinné prvky: jízda pozpátku, jeden nízk˘ obyãejn˘
skok nebo jednoduchá pirueta).6. Zná‰ bezpeãnost pﬁi bruslení a ví‰, kde je bezpeãné bruslit.7. Vyber si jednu z následujících podmínek a tu splÀ: a) zná‰ na‰e
nejpﬁednûj‰í hokejové klubyb) zná‰ na‰e nejv˘znamnûj‰í krasobruslaﬁe a krasobruslaﬁky.8. Vyber si jednu z následujících podmínek a tu splÀ: a) zná‰ 5 nejlep‰ích hokejov˘ch muÏstev svûta (u mlad‰ích staãí znalost 3 muÏstev)
b) zná‰ svûtovou krasobrulaﬁskou ‰piãku – alespoÀ 5 jmen (u mlad‰ích staãí tﬁi jména).



PLNùNÍ:

LyÏaﬁ–LyÏaﬁka

1 2 3 4 5 6 7 8
V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 V

1. Ví‰, jak˘ je rozdíl mezi bûÏeck˘mi a sjezdov˘mi lyÏemi.2. Ví‰, jak se oblékat na
lyÏe.3. Zná‰ základní druhy voskÛ.4. Ujede‰ na bûÏkách 3 km.5. Na lyÏích
umí‰ sjezd v pﬁívratn˘ch obloucích, zastavení pﬁívratn˘m obloukem a kristiánkou,
stoupání do svahu, pﬁeskok ãepice z rozjezdu – bez holí.6. ¤ádnû peãuje‰ o svoji
lyÏaﬁskou v˘stroj.7. Zná‰ základní zásady bezpeãnosti pﬁi pohybu na horách. Ví‰,
co je horská sluÏba a jak ji pﬁivolat.8. Umí‰ jezdit na vleku.9. Zná‰ nûkteré druhy
lyÏaﬁsk˘ch sportÛ a jejich nejv˘znamnûj‰í ãeské pﬁedstavitele.

Splnûno dne:



vÛdce/vÛdkynû
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Stránka 23

VLâCI
SVùT¯LKA

TMAVù MODRÁ SKUPINA

HOUBA¤–HOUBA¤KA

ZNALEC PTACTVA–ZNALKYNù PTACTVA

P¤ÍTEL ZVÍ¤AT–P¤ÍTELKYNù ZVÍ¤AT

ZAHRADNÍK–ZAHRADNICE

CHOVATEL–CHOVATELKA

SBùRATEL–SBùRATELKA

HVùZDÁ¤–HVùZDÁ¤KA

23

vlči barevne

18.8.02 15:37

Stránka 24

VLâEK:
SVùT¯LKO:

HOUBA¤–HOUBA¤KA

PODMÍNKY:
1. Pozná‰ 10 jedl˘ch a 5 jedovat˘ch hub.
2. Ví‰, kde houby hledat a jak je správnû sbírat.
3. Umí‰ houby oãistit a zpracovat (uvaﬁit, usu‰it,
zavaﬁit apod.).
4. Pﬁipraví‰ 2 jídla z hub.
5. Pozná‰ pﬁíznaky otravy houbami a ví‰, jak poskytnout
první pomoc.



PLNùNÍ:
1 2 3 4 5

V

Splnûno dne:



vÛdce/vÛdkynû

24

vlči barevne

18.8.02 15:37

Stránka 25



VLâEK:
SVùT¯LKO:

ZNALEC–ZNALKYNù PTACTVA

PODMÍNKY:

25

PLNùNÍ:
1 2 3 4 5 6 7 8

V

Splnûno dne:

vÛdce/vÛdkynû



1. Z na‰eho ptactva zná‰ 5 pûvcÛ, 4 dravce
a 4 hrabavé.
2. Má‰ sbírku ptaãích per (alespoÀ 10 druhÛ).
3. Rozezná‰ stopu husy, slepice, vrabce, baÏanta.
4. Podle hlasÛ v pﬁírodû pozná‰ 6 druhÛ ptákÛ a nûkteré
umí‰ napodobit.
5. Ví‰, proã ptáci odlétají do tepl˘ch krajin.
6. Zhotoví‰ krmítko pro ptáky, umístí‰ je a pravidelnû bude‰
doplÀovat krmením. Ví‰, které krmivo je nejvhodnûj‰í.
7. Pﬁeãte‰ si knihu o ptactvu.
8. Pozná‰ nejznámûj‰í ptáky podle siluety v letu.

vlči barevne

18.8.02 15:37

Stránka 26

VLâEK:
SVùT¯LKO:

P¤ÍTEL–P¤ÍTELKYNù ZVÍ¤AT

PODMÍNKY:
1. Podle vzhledu pozná‰ 10 druhÛ u nás Ïijících
savcÛ.
2. Podle hlasu a vzhledu pozná‰ v pﬁírodû 5 druhÛ
ptákÛ.
3. Pozná‰ 10 druhÛ ryb, obojÏivelníkÛ a plazÛ Ïijících volnû v na‰í pﬁírodû.
4. V pﬁírodû bude‰ pozorovat a urãí‰ 15 druhÛ bezobratl˘ch.
5. Umí‰ napodobit hlasy 8 domácích zvíﬁat.
6. Pozná‰ stopy srnce, jelena, zajíce, veverky, li‰ky, baÏanta.
7. V zimû se stará‰ o ptáky a lesní zvûﬁ (vyrobí‰ krmítko, budku nebo bude‰
peãovat o krmelec).
8. Nakreslí‰ alespoÀ 2 obrázky ze Ïivota zvíﬁat.
9. Vysvûtlí‰ hlavní zásady ochrany chránûn˘ch ÏivoãichÛ.



PLNùNÍ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
V

Splnûno dne:



vÛdce/vÛdkynû
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Stránka 27



VLâEK:
SVùT¯LKO:

ZAHRADNÍK–ZAHRADNICE

PODMÍNKY:

27

PLNùNÍ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V

Splnûno dne:

vÛdce/vÛdkynû



1. Peãuje‰ o zahrádku.
2. Pﬁipraví‰ záhon na setí, zaseje‰ nûjak˘ druh
zeleniny, peãuje‰ o nûj a zpracuje‰ jej (zkonzumuje‰, uskladní‰, zavaﬁí‰ apod.).
3. Ví‰, ãím a jak se hnojí pÛda.
4. Rozezná‰ plevel od vyklíãené rostliny, umí‰ vyplet
záhonek.
5. Rozezná‰ 10 druhÛ zeleniny.
6. Rozezná‰ 5 druhÛ ovocn˘ch stromÛ a keﬁÛ.
7. Zná‰ 5 okrasn˘ch kvûtin. Ví‰, Ïe se dûlí na letniãky, dvouletky, trvalky.
8. NaﬁeÏe‰ a upraví‰ kvûtiny do vázy.
9. Ví‰, jak se starat o pokojové kvûtiny a má‰ nûkteré v péãi.
10. Zná‰ nûkteré na‰e léãivé byliny. Ví‰, kdy a jak se mají sbírat a jak je su‰it.

vlči barevne

18.8.02 15:37

Stránka 28

VLâEK:
SVùT¯LKO:

CHOVATEL–CHOVATELKA

PODMÍNKY:
1. Chová‰ doma nûjaké zvíﬁe a pravidelnû o nûj
peãuje‰.
2. V pﬁípadû nemoci ví‰, jak opatﬁit zvíﬁeti pomoc.
Ví‰, jak se jmenuje a kde bydlí nejbliÏ‰í zvûrolékaﬁ.
3. Dovede‰ své zvíﬁe nakreslit a modelovat. Zná‰ jeho
stopu.
4. Umí‰ vyprávût pﬁíbûh ze Ïivota svého zvíﬁete.
5. Nakreslí‰ obrázek ze Ïivota svého zvíﬁete.
6. Zná‰ nebezpeãí nakaÏliv˘ch chorob pﬁená‰en˘ch ze zvíﬁete na ãlovûka.
7. âte‰ knihy o zvíﬁatech.
8. Ví‰, jak se má ãlovûk ke zvíﬁatÛm chovat.
9. Nav‰tíví‰ ZOO a bude‰ vyprávût o své náv‰tûvû ‰estce.
10. Ví‰, kde je nejbliÏ‰í prodejna se zvíﬁaty, potﬁebami pro nû a krmivem.



PLNùNÍ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V

Splnûno dne:



vÛdce/vÛdkynû
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Stránka 29



VLâEK:
SVùT¯LKO:

SBùRATEL–SBùRATELKA

PODMÍNKY:
1. PﬁedloÏí‰ sbírku, kterou samostatnû
vypracuje‰: po‰tovní známky, ptaãí péra, listy
stromÛ (herbáﬁ), turistické známky, pohlednice,
kartiãky hráãÛ apod. O vhodnosti rozhodne vÛdce
smeãky. Poãet kusÛ ve sbírce by mûl b˘t nejménû 50.
2. O sbírku peãuje‰ a pravidelnû ji bude‰ doplÀovat.
3. Sbírku má‰ hezky uspoﬁádanou, opatﬁenou popisky
nebo vysvûtlivkami, uloÏenou ve sloÏce ãi albu.
4. 2x do roka sbírku pﬁedloÏí‰ ke kontrole vÛdci.

PLNùNÍ:
1 2 3 4

V

Splnûno dne:

vÛdce/vÛdkynû
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Stránka 30

VLâEK:
SVùT¯LKO:

HVùZDÁ¤–HVùZDÁ¤KA

PODMÍNKY:
1. Umí‰ vysvûtlit, ãím se zab˘vá astronomie.
2. Zná‰ nejménû 5 souhvûzdí a v˘znaãné hvûzdy
v tûchto souhvûzdích.
3. Umí‰ vyprávût o tûchto souhvûzdích známé
legendy a povûsti (báje).
4. Zná‰ planetární soustavu. Umí‰ vyjmenovat planety,
které patﬁí do na‰í sluneãní soustavy.
5. Vysvûtlí‰, jak dochází k zatmûní Slunce a Mûsíce.
6. Má‰ znalosti o na‰í planetû Zemi (obûh, sklon a z toho plynoucí jevy – den,
noc, stﬁídání roãních období).
7. Zhotoví‰ na táboﬁe sluneãní hodiny.
8. Vysvûtlí‰, co je planeta a co je hvûzda.
9. Zná‰ základní fáze Mûsíce a dokáÏe‰ je urãit.
10. Provûﬁí‰ si zrak na dvojhvûzdû v oji Velkého vozu (Alkor a Mizar) nebo
v souhvûzdí B˘ka na znám˘ch Plejádách. Má‰-li zhor‰en˘ zrak, mÛÏe‰
pouÏít obyãejn˘ dalekohled.
11. Nav‰tíví‰ planetárium nebo hvûzdárnu.
12. Zhotoví‰ jednoduch˘ hvûzdáﬁsk˘ dalekohled.
13. Umí‰ vysvûtlit, co jsou souhvûzdí cirkum polární (obtoãnová).



PLNùNÍ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13
V

Splnûno dne:



vÛdce/vÛdkynû
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Stránka 31

VLâCI
SVùT¯LKA

ÎLUTÁ SKUPINA


ZPRAVODAJ–ZPRAVODAJKA

TÁBORNÍK–TÁBORNICE

CESTOVATEL–CESTOVATELKA

STOPA¤–STOPA¤KA

POZOROVATEL–POZOROVATELKA

ZNALEC INDIÁNÒ


31
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Stránka 32

VLâEK:
SVùT¯LKO:

ZPRAVODAJ–ZPRAVODAJKA

PODMÍNKY:
1. Vyﬁídí‰ zprávu o 20 slovech po bûhu
100 m v terénu s pﬁekáÏkami (pﬁíkop, plot, potok
apod.). Od doby, kdy ti byla zpráva sdûlena, do
chvíle, kdy své poselství vyﬁizuje‰, mohou uplynout
nejdéle 3 minuty.
2. Vy‰le‰ a pﬁijme‰ zprávu jedním z tûchto zpÛsobÛ:
● morseovou abecedou pomocí vlajky (vlajek), svûtla
ãi zvukového signálu
● semaforem.
3. Umí‰ pouÏívat nejménû 3 druhy ‰ifer.
4. Zná‰ alespoÀ 2 druhy tajného neviditelného písma a napí‰e‰ jimi zprávu
o patnácti slovech.
5. Zná‰ nejbûÏnûj‰í v˘razy posunkové ﬁeãi (pojì sem, jdi pryã, hrozba, ticho,
dej mi, ÏízeÀ, hlad, ano, ne apod.).
6. Ovládá‰ ‰estkové (rojové nebo smeãkové) signály. Napﬁíklad nástup, ticho,
jídlo, odchod apod.
7. Umí‰ telefonovat z automatu nebo mobilního telefonu.
8. Po dobu 1 mûsíce bude‰ informovat ‰estku (roj nebo smeãku)
o zajímavostech ze své oblasti (regionu).
9. Pﬁispívá‰ do rojové, smeãkové kroniky, ãasopisu nebo na nástûnku.



PLNùNÍ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
V

Splnûno dne:
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VLâEK:
SVùT¯LKO:

TÁBORNÍK–TÁBORNICE

PODMÍNKY:

33
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13
V

Splnûno dne:

vÛdce/vÛdkynû



1. Zúãastní‰ se nejménû 14 dní stálého tábora.
2. Zúãastní‰ se vícedenní v˘pravy, bude‰ se na ní
chovat samostatnû a pomáhat mlad‰ím.
3. Ví‰, jak se skládají vûci do batohu a má‰ o vûcech
v nûm uloÏen˘ch pﬁehled.
4. Po dobu tábora udrÏuje‰ poﬁádek ve svém stanu
i v jeho okolí.
5. Pomáhá‰ na táboﬁe mlad‰ím ãlenÛm s udrÏováním poﬁádku.
6. Postaví‰ stan, ve kterém si pﬁipraví‰ lÛÏko.
7. Zhotoví‰ si v lese pﬁístﬁe‰ek z pﬁírodnin.
8. V prÛbûhu tábora ãi v˘pravy vyrobí‰ pro ‰estku nûco uÏiteãného
(napﬁ. nástûnku, vû‰ák apod.)
9. Pﬁipraví‰ a zahladí‰ polní ohni‰tû. Zná‰ alespoÀ 3 druhy ohÀÛ.
10. Umí‰ oklestit sekyrou mal˘ stromek (sou‰ku) a naﬁezat dﬁevo na vaﬁení
a topení. Umí‰ vyrobit z vûtve kolík ke stanu.
11. Umí‰ obstarat vhodné dﬁevo pro topení na v˘pravû nebo táboﬁe.
12. Umí‰ se obléci podle poãasí.
13. Ví‰, jak pﬁedcházet nachlazení a co pﬁi nûm podniknout.

vlči barevne
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Stránka 34

VLâEK:
SVùT¯LKO:

CESTOVATEL–CESTOVATELKA

PODMÍNKY:
1. Urãí‰ oznaãená mûsta, ﬁeky a pohoﬁí
ve slepé mapû âeské republiky.
2. Odhadne‰ v pﬁírodû pﬁibliÏnou vzdálenost
urãen˘ch bodÛ.
3. Umí‰ urãit prav˘ a lev˘ bﬁeh ﬁeky.
4. Umí‰ urãit svûtové strany podle buzoly ãi kompasu.
Umí‰ urãit svûtové strany alespoÀ dvûma zpÛsoby
bez pouÏití buzoly ãi kompasu.
5. Umí‰ orientovat mapu podle buzoly a podle v˘znaãn˘ch bodÛ v terénu.
6. Vypracuje‰ plánek cesty, kterou jsi pro‰el(a).
7. Vypracuje‰ jednoduch˘ náãrt krajiny s v˘znaãn˘mi body.
8. Zná‰ v˘znamné znaãky na turistick˘ch mapách.
9. Zná‰ vybavení na jednodenní i vícedenní v˘pravu a na tábor.
10. Pﬁipraví‰ a s pomocí vÛdce uskuteãní‰ jednodenní v˘pravu.
11. Po dobu alespoÀ 4 mûsícÛ si vede‰ cestovatelsk˘ zápisník. Do nûj zapisuj
napﬁ. cíl v˘pravy, pﬁibliÏnou trasu, poãet kilometrÛ, poãet osob, poãasí,
struãn˘ program. Zápisy si také mÛÏe‰ obohatit vlepen˘mi vstupenkami
ãi kresbami.



PLNùNÍ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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VLâEK:
SVùT¯LKO:

STOPA¤–STOPA¤KA

PODMÍNKY:

35

PLNùNÍ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Splnûno dne:
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1. Umí‰ rozeznat stopu jednoho ãlovûka od druhého a poznat, zda ‰el klidn˘m krokem nebo
bûÏel.
2. Umí‰ podle stop sledovat ãlovûka na trase 1 km.
3. Ví‰, jak se kr˘t, maskovat a pohybovat v terénu tak,
aby tû nikdo nevidûl a nesly‰el.
4. Zná‰ junácké pochodové znaãky. Pomocí tûchto znaãek
pﬁipraví‰ pro ostatní stopovaãku (nejménû 2 km dlouhou).
5. Ve vhodném terénu se nepozorovanû pﬁiplíÏí‰ co nejblíÏe k vÛdci.
6. V prachu, ve snûhu nebo na mûkké cestû urãí‰ podle otiskÛ jednostopé
vozidlo, auto, traktor.
7. Ví‰, jaké pobytové stopy zanechává zvûﬁ (peﬁí, trus, slupky semen apod.).
8. Zakreslí‰ si a pozná‰ stopy: psa, koãky, konû, krávy, vepﬁe, husy, srnce,
zajíce, baÏanta, vrabce.
9. Umí‰ zhotovit odlitek stopy ze sádry.
10. V zimû urãí‰ ze stop u krmelce, která zvûﬁ tam byla.

vlči barevne
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Stránka 36

VLâEK:
SVùT¯LKO:

POZOROVATEL–POZOROVATELKA

PODMÍNKY:
1. Po krátkou dobu bude‰ pozorovat pﬁírodní
zajímavost a s v˘sledkem pozorování seznámí‰
‰estku.
2. Po dohodû s vÛdcem bude‰ pozorovat dlouhodobû
urãité území ãi pﬁírodní objekt. Se sv˘m pozorováním
pak seznámí‰ svoji ‰estku, roj nebo smeãku.
3. Zjistí‰, jaká zvíﬁata a rostliny se nacházejí v okolí tvého
bydli‰tû.
4. Pﬁi Kimovû hﬁe si zapamatuje‰ alespoÀ 16 z 20 pﬁedloÏen˘ch pﬁedmûtÛ.
Pﬁi Setonovû hﬁe zakreslí‰ správnû alespoÀ 8 bodÛ z 10.
5. Zapamatuje‰ si, jaké bylo poãasí v posledních 3 dnech.
6. Odhadne‰, kdy lze oãekávat dé‰È, bouﬁku a kdy pûkné poãasí.
7. Umí‰ odhadnout poãet lidí nebo zvíﬁat ve skupinû.
8. Zakresluje‰ si ãi zapisuje‰ zajímavosti, se kter˘mi se setká‰ na schÛzce,
v˘pravû ãi táboﬁe.



PLNùNÍ:
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VLâEK:
SVùT¯LKO:

ZNALEC INDIÁNÒ

PODMÍNKY:

37

PLNùNÍ:
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1. Pﬁeãte‰ alespoÀ jednu knihu o indiánech
a bude‰ o ní vyprávût ‰estce.
2. Zhlédne‰ alespoÀ jeden film o indiánech
a bude‰ o nûm vyprávût ‰estce.
3. Nakreslí‰ obrázek indiána.
4. Zná‰ základní indiánské symboly a umí‰ je nakreslit.
5. Zná‰ indiánské mûsíce a umí‰ je nakreslit.
6. ProÏije‰ alespoÀ jeden tábor v t˘pí.
7. Ví‰, jak vypadá a k ãemu se pouÏívá lining, chlopnû, chlopÀová tyã, holenice,
legíny, mokasíny, bederní rou‰ka, jelenice, rozeta, d˘mka, potní ch˘‰e
a kouﬁov˘ otvor.
8. Zná‰ jména 5 indiánsk˘ch kmenÛ. Ví‰, v jakém obydlí a v jaké ãásti Severní
Ameriky Ïijí.
9. Bude‰ vyprávût u ohnû nebo veãer v t˘pí indiánskou legendu a zazpívá‰
alespoÀ 2 indiánské písnû.
10. Vyrobí‰ si malou kopii t˘pí a postaví‰ ji jako velké t˘pí.
11. S men‰í pomocí zhotoví‰ nûjak˘ indiánsk˘ pﬁedmût (váãek, bederní rou‰ku,
lakrosku, ãelenku apod.).
12. Umí‰ indiánskou posunkovou mluvou 10 znakÛ (napﬁ. tábor, pﬁítel, v˘chod
apod.).
13. Ví‰, jak se rozdûlává oheÀ tﬁením dﬁev. Zkou‰ej kﬁesat.
14. Umí‰ vyhloubit v t˘pí ohni‰tû a rozdûlat oheÀ bez papírÛ.

vlči barevne
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Stránka 38

VLâCI
SVùT¯LKA

HNùDÁ SKUPINA

·KOLNÍ PROSPùCH
(zvlá‰tní vlãek, svût˘lko)


MODELÁ¤

¤EZBÁ¤

KUTIL

ELEKTRIKÁ¤

ZNALEC POâÍTAâE
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Stránka 39



VLâEK:
SVùT¯LKO:

PODMÍNKY:

·KOLNÍ PROSPùCH
(zvlá‰tní vlãek, svût˘lko)

SplÀ jednu z tûchto podmínek:
1. Pﬁi posledním vysvûdãení bude‰ mít prospûch
s vyznamenáním (ani jedna trojka a prÛmûr lep‰í
nebo roven 1,5).
2. V˘raznû zlep‰í‰ svÛj prospûch (prospûchov˘ prÛmûr
zlep‰í‰ nejménû o polovinu).

PLNùNÍ:
1 2

V

Splnûno dne:

vÛdce/vÛdkynû
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Stránka 40

VLâEK:
SVùT¯LKO:

MODELÁ¤

PODMÍNKY:
1. Zhotoví‰ dobﬁe létajícího draka a pﬁedvede‰
jeho funkãnost.
2. Zhotoví‰ model podle svého v˘bûru – napﬁ. letadla,
kluzáku, lodû, ãlunu apod.).
3. Zná‰ materiál a náﬁadí potﬁebné ke stavbû modelÛ.
4. Pro mlad‰í: zhotoví‰ model stanu s podsadou.
Pro star‰í: vyrobí‰ hraãku pro sourozence nebo mlad‰ího
kamaráda.



PLNùNÍ:
1 2 3 4

V

Splnûno dne:
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Stránka 41



VLâEK:
SVùT¯LKO:

¤EZBÁ¤

PODMÍNKY:

41
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1. Dovede‰ správnû a bezpeãnû pouÏívat nástroje na dﬁevo: pilku, nÛÏ, sekerku, hoblík a dláta.
Star‰í umí také nÛÏ a sekerku nabrousit.
2. Najde‰ a opracuje‰ samorost.
3. VyﬁeÏe‰ 1 pﬁedmût ozdobného charakteru a 1 pﬁedmût
uÏitn˘ (misku, lÏíci apod.). Dovede‰ zhotovené pﬁedmûty
zdobit vypalováním, omalováním a lakováním.
4. Pro mlad‰í: vyﬁeÏe‰ model loìky z kÛry.
Pro star‰í: vyﬁeÏe‰ a barevnû ozdobí‰ model totemu nebo vyﬁeÏe‰ hlavu
vlka (slibov˘ trojlístek) na Ïerì vlajky.

vlči barevne
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Stránka 42

VLâEK:
SVùT¯LKO:

KUTIL

PODMÍNKY:
1. Zná‰ nejbûÏnûj‰í náﬁadí (kladívko, ‰roubovák,
pilka, kle‰tû, dláto, nebozez...) a umí‰ s ním
pracovat. Ví‰, jak o náﬁadí peãovat.
2. Ví‰, Ïe mÛÏe‰ pracovat jen s náﬁadím, které je
naprosto v poﬁádku. Star‰í také vûdí, jak upevnit nové
topÛrko na kladívko, sekerku. AlespoÀ jedno topÛrko
samostatnû upevní.
3. Zhotoví‰ 2 jednoduché ozdobné ãi uÏitkové v˘robky pro tvoji
potﬁebu ãi pro potﬁebu bliÏních. Pro mlad‰í: krabiãka, rámeãek, brousítko na
tuhy, nÛÏ na papír, jehelníãek apod. Pro star‰í: stûrka do kuchynû, vû‰áãek,
budka pro ptáky, stojánek na knihy, podloÏka pod hrnek nebo váziãku apod.
4. Zná‰ nejpouÏívanûj‰í spoje (lepením, pájením, ‰roubem, n˘tem, hﬁebíkem,
jednoduch˘m truhláﬁsk˘m spojem).
Pro mlad‰í: Vyber si dva z nich a prakticky pﬁedveì vÛdci.
Pro star‰í: Vyber si ãtyﬁi z nich a prakticky pﬁedveì vÛdci.



PLNùNÍ:
1 2 3 4

V

Splnûno dne:
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VLâEK:
SVùT¯LKO:

ELEKTRIKÁ¤

PODMÍNKY:

43

PLNùNÍ:
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1. Umí‰ zapojit do elektrického obvodu Ïárovku,
baterii a spínaã. Zhotoví‰ jednoduchou lampiãku.
2. Umí‰ vymûnit baterii a Ïárovku v kapesní svítilnû.
3. Ví‰, co je statická elektﬁina a umí‰ ji vyrobit.
4. Zná‰ základní schematické znaãky (baterie, Ïárovka,
spínaã, rezistor, kondenzátor, cívka, polovodiãová dioda,
tranzistor).
5. Umí‰ spojit dva izolované mûdûné vodiãe. Naletuje‰
jednoduch˘ spoj pájeãkou.
6. Ví‰, Ïe napûtí v elektrické síti je Ïivotu nebezpeãné a zná‰ oznaãení
nebezpeãného napûtí. Ví‰, Ïe nesmí‰ sám opravovat elektrické spotﬁebiãe
ani jinak zasahovat do elektrického vedení.
7. Umí‰ sestrojit elektromagnet.

vlči barevne
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Stránka 44

VLâEK:
SVùT¯LKO:

ZNALEC POâÍTAâE

PODMÍNKY:
1. Ovládá‰ práci se soubory v operaãním systému tvého poãítaãe nebo ovládá‰ nûjak˘ program
pracující se soubory (comander). Nakopíruje‰,
pﬁejmenuje‰ a pﬁesune‰ soubor z diskety na harddisk.
2. Pro mlad‰í: napí‰e‰ krátk˘ text v libovolném editoru
(30 ﬁádkÛ).
Pro star‰í: napí‰e‰ text (60 ﬁádkÛ), ten zformátuje‰
a vytiskne‰.
3. Umí‰ zjistit o souboru základní informace (velikost, datum a ãas vzniku).
4. Ovládá‰ adresáﬁovou strukturu a umí‰ se v ní pohybovat.
5. Ví‰, co poãítaãi ‰kodí a jak o nûj peãovat. Zná‰ nebezpeãí poãítaãov˘ch virÛ
a ví‰, jak pﬁed nimi poãítaã chránit a co dûlat v pﬁípadû, kdy je poãítaã viry
napaden.
6. Zná‰ základní pojmy z oblasti poãítaãÛ (takt [MHz], RAM,HD,FD, bit, Byte)
a základní ãásti poãítaãe.
7. Vyber si a splÀ jeden z tûchto úkolÛ:
a. Napí‰e‰ krátk˘ funkãní program (v Pascalu, Basicu apod.). Program by
mûl obsahovat: ãtení dat, jednoduch˘ v˘poãet (+ – x /) a v˘pis v˘sledku
na obrazovku.
b. Nakreslí‰ minimálnû 2 obrázky v libovolném grafickém editoru.
c. Umí‰ poslat e-mail a naãíst www stránku.
d. Zná‰ softwarové vybavení poãítaãe, ví‰ co je softwarové pirátství,
umí‰ vysvûtlit pojem Internet a jemu pﬁíbuzné pojmy.



PLNùNÍ:
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Stránka 45

VLâCI
SVùT¯LKA

TMAVù FIALOVÁ SKUPINA

HLEDÁNÍ PRAVDY

K¤ESËANSKÁ TRADICE

DIAKONIE

CÍRKEVNÍ ZPùV

MINISTRANT

ZNALOST BIBLE

CÍRKEVNÍ HISTORIE

MISIE
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Stránka 46

VLâEK:
SVùT¯LKO:

HLEDÁNÍ PRAVDY

PODMÍNKY:
I. stupeÀ:
1. Na jednoduch˘ch pﬁíkladech ze Ïivota nebo
z literatury (pohádky,…) umí‰ vysvûtlit rozdíl mezi
dobrem a zlem. Ví‰, proã je tﬁeba slouÏit dobru
a ãelit zlu.
2. Dovede‰ vysvûtlit ostatním pﬁíãiny nûjakého jednoduchého
dûje (proã pr‰í, proã se stﬁídá den a noc apod.).
3. Jednoduch˘m zpÛsobem umí‰ vysvûtlit slovo „pravda“
a snaÏí‰ se podle toho ﬁídit a Ïít pravdiv˘m Ïivotem. Vysvûtlí‰, jak rozumí‰
dal‰ím pojmÛm jako: BÛh, Láska,…



II. stupeÀ
1. Pﬁi rozhovoru s vÛdcem vysvûtlí‰, jak mÛÏe s lidsk˘mi vztahy a ﬁádem i krásou pﬁírody souviset hluboká podstata ve‰keré skuteãnosti, kterou kﬁesÈané,
Ïidé i muslimové naz˘vají Bohem.
2. Prokázal jsi schopnost získat vlastním úsilím nûjaké informace (z knih,
od rodiãÛ, z médií apod.) a umí‰ je pouÏít k vysvûtlení nûãeho druh˘m.
3. SnaÏí‰ se b˘t tolerantní k názorÛm ostatních a dokáÏe‰ zmûnit názor vlastní
(je-li ‰patn˘). SnaÏí‰ se uvûdomit si svou chybu a pouãit se z ní.

PLNùNÍ:
1 2 3
1 2 3

V
V

Splnûno dne:
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Stránka 47



VLâEK:
SVùT¯LKO:

K¤ESËANSKÁ TRADICE

PODMÍNKY:
I. stupeÀ:
1. Zná‰ JeÏí‰Ûv pﬁíbûh a dovede‰ ho sv˘m
vrstevníkÛm vyprávût.
2. Ví‰, jak s JeÏí‰em souvisí slavení Velikonoc,
Vánoc a nedûle (soboty).
3. Ví‰, odkud se mÛÏeme dozvûdût o kﬁesÈanské tradici.

PLNùNÍ:
1 2 3
1 2 3

V
V

Splnûno dne:
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II. stupeÀ:
1. Zná‰ alespoÀ nûkterá hlavní období v˘voje kﬁesÈanské tradice a ví‰,
ãím byla dÛleÏitá.
2. Zjistí‰ typické rysy bohosluÏby ﬁímskokatolické, evangelické a pravoslavné.
3. Zjistí‰ a vysvûtlí‰ smysl a pÛvod alespoÀ tﬁí kﬁesÈansk˘ch symbolÛ (kﬁíÏ,
kalich, beránek, ryba, svíce, oheÀ, holubice, loì, ratolest).

vlči barevne

18.8.02 13:38

Stránka 48

VLâEK:
SVùT¯LKO:

DIAKONIE

PODMÍNKY:
I. stupeÀ
1. AlespoÀ pÛl roku jsi dokázal spolehlivû
vykonávat nûjakou pﬁimûﬁenou sluÏbu.
2. Nûjak˘m konkrétním skutkem udûlá‰ radost nûkomu
ze ‰estky (vyrobí‰ dárek, pomÛÏe‰ mlad‰ímu s prací
na táboﬁe, pﬁipraví‰ poho‰tûní pﬁi narozeninách,…).
3. Nav‰tíví‰ spoleãnû s rodiãi nebo s oddílem nûjakého opu‰tûného ãi nemocného ãlovûka a pﬁipraví‰ pro nûj drobn˘
dárek (napﬁ. o Vánocích,…).
4. Dovede‰ alespoÀ na pÛl hodiny zabavit mlad‰ího sourozence nebo dítû ze
sousedství.



II. stupeÀ
1. Vyzná‰ se v domácích pracích a doma spolehlivû pomáhá‰.
2. V rozhovoru s vÛdcem prokáÏe‰ schopnost citlivû vnímat a reagovat na
potﬁeby okolí (pomoc potﬁebn˘m, péãe o pﬁírodu,…).
3. SnaÏ se obzvlá‰È svûdomitû plnit zásadu denního dobrého skutku.
4. Zná‰ Ïivot a dílo nûkteré v˘znamné osobnosti, která vûnovala svÛj Ïivot
potﬁebn˘m lidem (Albert Schweitzer, Matka Tereza, AneÏka âeská,
Pﬁemysl Pitter, Olga Havlová,…).

PLNùNÍ:
1 2 3 4
1 2 3 4

V
V

Splnûno dne:



vÛdce/vÛdkynû

48

vlči barevne

18.8.02 13:38

Stránka 49



VLâEK:
SVùT¯LKO:

CÍRKEVNÍ ZPùV

PODMÍNKY:
I. stupeÀ:
1. Umí‰ zpamûti pﬁed ostatními zazpívat aspoÀ
4 kﬁesÈanské písnû.
2. Dovede‰ tyto písnû zpívat spoleãnû s ostatními.
3. Nauãí‰ kamarády aspoÀ jednu z tûchto písní.

PLNùNÍ:
1 2 3
1 2 3 4

stupeÀ:
Umí‰ zpamûti a spolu s ostatními zazpívat aspoÀ 10 kﬁesÈansk˘ch písní
Má‰ svÛj vlastní zpûvník, kter˘ prÛbûÏnû doplÀuje‰.
Ve svém farním nebo sborovém spoleãenství se aktivnû úãastní‰ zpûvu pﬁi
bohosluÏbách (napﬁ. ve ‰kole nebo ve sboru).
4. Zná‰ nûjaké slavné skladatele církevní hudby.

49

Splnûno dne:

vÛdce/vÛdkynû



II.
1.
2.
3.

V
V

vlči barevne

18.8.02 13:38

Stránka 50

VLâEK:
SVùT¯LKO:

MINISTRANT

PODMÍNKY:
I. stupeÀ:
1. Zná‰ úkony ministranta a vûﬁících pﬁi bohosluÏbû.
2. DokáÏe‰ se plnû zapojit pﬁi bohosluÏbû, pravidelnû
ministruje‰ a pokud je to moÏné, úãastní‰ se schÛzek
ministrantÛ.
3. Ví‰, jak bohosluÏba souvisí s JeÏí‰em.
II. stupeÀ:
1. Body 1 – 3 z I. stupnû.
2. Zná‰ hlavní ãásti m‰e svaté (vstup, úkon kajícnosti, bohosluÏba slova, obûtování,
promûÀování, pﬁijímání, závûr) a dovede‰ vysvûtlit, oã se v ní jedná.
3. DokáÏe‰ správnû pojmenovat základní liturgické potﬁeby, obleãení a knihy
(misál, lekcionáﬁ, alba, ornát, ‰tola, pluviál, cingulum, patena, ciborium).
4. Zná‰ v˘znam slov „liturgie“, „Amen“, „Kyrie eleison“ a „Hosana“.



PLNùNÍ:
1 2 3
1 2 3 4

V
V

Splnûno dne:



vÛdce/vÛdkynû

50

vlči barevne

18.8.02 13:43

Stránka 51



VLâEK:
SVùT¯LKO:

ZNALOST BIBLE

PODMÍNKY:

II. stupeÀ:
1. Body 1 – 4 z I.stupnû (4. bod ve vût‰ím rozsahu).
2. Ví‰ podrobnûji jak, kdy a kde Bible vznikala a jakou mûla tehdy podobu.
(znalost v rozsahu úvodÛ Bible a Starého a Nového zákona v ekumenickém
pﬁekladu).
3. DokáÏe‰ se orientovat v ekumenickém pﬁekladu Bible. Najde‰ pût úryvkÛ
zadan˘ch vÛdcem (napﬁ.: 1 K, 13, 1 – 13 apod.).
4. Pﬁipraví‰ pro ostatní program ãerpající z Bible (soutûÏ, hru, dramatiku,…).
5. DokáÏe‰ v Bibli rozli‰it nûkolik rÛzn˘ch literárních druhÛ (podobenství,
svûdectví, modlitbu, zprávu, zpûv).
6. Zkusí‰ vysvûtlit, proã je Bible vlastnû dÛleÏitá.
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PLNùNÍ:
1 2 3 4
1 2 3 4 5 6

V
V

Splnûno dne:

vÛdce/vÛdkynû



I. stupeÀ:
1. Ví‰, co je Bible, co je Star˘ a Nov˘ Zákon.
2. Ví‰, jak, kde a kdy Bible vznikala.
3. Má‰ svou vlastní dûtskou Bibli a pravidelnû
si v ní ãte‰.
4. Zná‰ nûkolik základních pﬁíbûhÛ z Bible a dovede‰
je ostatním vyprávût (stvoﬁení svûta, potopa, Abrahám,
Izák, Jákob, Josef, MojÏí‰, David).

vlči barevne

18.8.02 13:43

Stránka 52

VLâEK:
SVùT¯LKO:

CÍRKEVNÍ HISTORIE

PODMÍNKY:
I. stupeÀ:
1. S pomocí dûtské Bible dovede‰ popsat nejdÛleÏitûj‰í
události ze Ïivota JeÏí‰e Nazaretského (narození,
povolání apo‰tolÛ, nûjak˘ zázrak, poslední veãeﬁe,
umuãení, zmrtv˘chvstání).
2. Zná‰ nûjakou pﬁíhodu z pÛsobení apo‰tola Pavla pﬁi zakládání
církevních sborÛ.
3. Má‰ pﬁedstavu o tom, kdo dnes tvoﬁí viditelnou ãást Církve Kristovy
a kde tito kﬁesÈané (katolíci, protestanté, pravoslavní) hlavnû Ïijí.
II.stupeÀ:
1. Zná‰ nejdÛleÏitûj‰í postavy a události Starého zákona.
2. S pomocí (dûtské) Bible dokáÏe‰ vyprávût mlad‰ím o událostech ze Ïivota
JeÏí‰e Krista a apo‰tolÛ (vût‰í rozsah neÏ bod 3 I.stupnû).
3. Na základû srovnání Starého s Nov˘m zákonem vysvûtlí‰ základní podobnost i rozdíl
mezi Ïidovstvím a kﬁesÈanstvím.
4. Zná‰ struãn˘ Ïivotopis skautsk˘ch patronÛ sv. Franti‰ka, sv. Jiﬁí, sv. Pavla,
sv. Zdislavy a sv. AlÏbûty Durynské.
5. Zná‰ struãn˘ Ïivotopis ãesk˘ch svûtcÛ sv. Václava, sv. Cyrila a Metodûje, sv. AneÏky
âeské, sv .Zdislavy, sv. Vojtûcha, sv. Prokopa a sv. Jana Nepomuckého.
6. Zná‰ historii místního kostela.
7. Orientuje‰ se v hlavních obdobích historie církve (zrod, pronásledování, vzestup,
rozkol – pravoslaví, protestantství, misie, souãasnost) a pro kaÏdou etapu zná‰
typickou osobnost.
8. Zamyslí‰ se nad vlivem církve na události ve spoleãnosti a uvede‰ pﬁíklad pozitivního
i negativního vlivu.
9. Zná‰ základní strukturu viditelné Církve a její rozmístûní po svûtû (centra).



PLNùNÍ:
1 2 3
V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 V

Splnûno dne:



vÛdce/vÛdkynû
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vlči barevne

18.8.02 13:43

Stránka 53



VLâEK:
SVùT¯LKO:

MISIE

PODMÍNKY:
I.stupeÀ:
1. Rád vypráví‰ kamarádÛm o Pánu JeÏí‰i.
2. Ví‰, ãím mohou dûti dûlat JeÏí‰i radost a ãím
ho nejãastûji zarmucují.
3. SnaÏí‰ se podle toho Ïít a tím dávat svému okolí
pﬁíklad kﬁesÈanského Ïivota.

PLNùNÍ:
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7

V
V

Splnûno dne:

53

vÛdce/vÛdkynû



II.stupeÀ:
1. Body 1 – 3 z I. stupnû.
2. Pﬁimûﬁenû svému vûku kamarádÛm vysvûtlí‰, proã vûﬁí‰ v Boha kﬁesÈansk˘m
zpÛsobem a nebojí‰ se toto své pﬁesvûdãení vyznat.
3. Zná‰ Modlitbu Pánû (Otãe ná‰), Zdrávas Maria a umí‰ se krátce pomodlit
vlastními slovy pﬁed jídlem, ráno a veãer.
4. Zná‰ osobu a dílo sv. Pavla a jednu dal‰í libovolnou osobu pÛsobící jako
misionáﬁ. Na jejich pﬁíkladu objasní‰ podstatu misie.
5. V diskusi uvede‰ proã lidé nejãastûji odmítají Boha (utrpení, nepochopení
Bible, provinûní církve).
6. Uvûdomuje‰ si podstatu náboÏensk˘ch válek a jejich pﬁíãin. Chápe‰ nutnost
tolerance vyznání kaÏdého ãlovûka.
7. Zná‰ kﬁesÈanskou literaturu a tisk.

vlči barevne

18.8.02 13:43

Stránka 54

VLâCI
SVùT¯LKA

SVùTLE MODRÁ SKUPINA

PLAVâÍK

ROSNIâKA

(Znalec pﬁírody okolo vody)


LODNÍ MODELÁ¤

ZNALEC LODÍ

PLAVEC–PLAVKYNù


54

vlči barevne

18.8.02 13:43

Stránka 55



VLâEK:
SVùT¯LKO:

PLAVâÍK

PODMÍNKY:

5.
6.
7.
8.

Umí‰ základy pádlování (na pramici).
Umí‰ popsat základní ãásti pádla a pramice.
Zná‰ základní povely pﬁi plavbû na pramici.
Umí‰ uvázat loì ke kÛlu, do kruhu lodní smyãkou
nebo jin˘m úvazem.
Ví‰, jak zabalit vûci do lodního pytle a jaké je nutné
základní vybavení na vodáckou v˘pravu.
Zná‰ nebezpeãí vod (rákosí, bahno, víry, peﬁeje, jezy, válce).
Ví‰, jak se plave v peﬁejích.
Umí‰ se starat o loì a pádla pouÏívané v oddíle. Zná‰ pouÏívan˘ materiál na
opravu lodí a pádel, drobné opravy apod.
Umí‰ vyskoãit z pramice do vody a opût do ní vlézt (i za pomoci).
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PLNùNÍ:
1 2 3 4 5 6 7 8

V

Splnûno dne:

vÛdce/vÛdkynû



1.
2.
3.
4.

vlči barevne

18.8.02 13:43

Stránka 56

VLâEK:
SVùT¯LKO:

PODMÍNKY:

ROSNIâKA

(Znalec pﬁírody okolo vody)

1. Zná‰ pojmy: pramen, potok, bystﬁina, strouha,
ﬁeka, rybník, jezero. Uveì rozdíly a vyprávûj
o nich.
2. Zná‰ nejménû pût vodních a bahenních rostlin:
leknín, rákos, stulík, rdesno, blatouch, pomnûnka,
orobinec, pu‰kvorec, ìáblík, vrba, ol‰e, ‰ípatka...
3. Zná‰ alespoÀ 5 vodních ptákÛ: racek, kachna, ãáp,
volavka, potápka, ledÀáãek, labuÈ...
4. Zná‰ alespoÀ tﬁi obojÏivelníky: skokan, ropucha, rosniãka, mlok, ãolek...
Zná‰ v˘znam tûchto ÏivoãichÛ v pﬁírodû a umí‰ popsat jejich v˘voj.
5. Zná‰ alespoÀ 5 sladkovodních ryb: kapr, ‰tika, bûlice, úhoﬁ, sumec, pstruh,
okoun...
6. Zná‰ nûkteré druhy savcÛ Ïijících u vody: vydra, ondatra, bobr...
7. Zná‰ Ïivoãichy, kteﬁí signalizují ãistou vodu: rak, obojÏivelníci, perlorodky,
vranka, stﬁevle, jelec, pstruh...



PLNùNÍ:
1 2 3 4 5 6 7

V

Splnûno dne:



vÛdce/vÛdkynû
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vlči barevne
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Stránka 57



VLâEK:
SVùT¯LKO:

LODNÍ MODELÁ¤

PODMÍNKY:
1. Zhotoví‰ fungující „ml˘nek“ lodní kolo.
2. SloÏí‰ z papíru parník a lodiãku.
3. VyﬁeÏe‰ z borové kÛry nebo dﬁevûného odﬁezku
lodiãku (i s plachtou), která pluje.
4. Zhotoví‰ model historického plavidla (ze stavebnice,
papíru, dﬁeva apod.).
5. Zná‰ materiály a náﬁadí ke stavbû modelÛ.
Umí‰ v‰e udrÏovat a ukládat.
6. Zúãastní‰ se závodu s lodiãkami.

PLNùNÍ:
1 2 3 4 5 6

V

Splnûno dne:

vÛdce/vÛdkynû
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vlči barevne
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Stránka 58

VLâEK:
SVùT¯LKO:

ZNALEC LODÍ

PODMÍNKY:
Doporuãeno pro star‰í:
1. Zná‰ a popí‰e‰ 3 typy lodí, u kter˘ch se pouÏívá
pádlo.
2. Zná‰ typ lodû, u které se pouÏívají vesla.
3. Zná‰ nûkteré typy sportovních plachetnic.
4. Zná‰ a popí‰e‰ 3 typy historick˘ch plavidel.
5. Zná‰ a popí‰e‰ 3 typy námoﬁních plavidel souãasnosti.
6. Ví‰, jak vypadá lodní ‰roub a kdo ho vynalezl.
7. Zná‰ dvû historické objevitelské plavby.
8. V oddíle uspoﬁádá‰ v˘stavu nebo besedu s lodní nebo námoﬁní tematikou.



PLNùNÍ:
1 2 3 4 5 6 7 8

V

Splnûno dne:



vÛdce/vÛdkynû
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vlči barevne
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Stránka 59



VLâEK:
SVùT¯LKO:

PLAVEC–PLAVKYNù

PODMÍNKY:

59

PLNùNÍ:
1 2 3 4 5 6 7 8
V
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V

Splnûno dne:

vÛdce/vÛdkynû



Pro mlad‰í:
1. Ve stojaté vodû uplave‰ libovoln˘m zpÛsobem
50 metrÛ.
2. Umí‰ spl˘vat na vodû.
3. VydrÏí‰ ‰lapat vodu 1 minutu.
4. Umí‰ se potopit do hloubky alespoÀ 1 metru.
5. Uplave‰ naznak 10 m.
6. Ví‰, kde se mÛÏe‰ koupat a zná‰ zásady bezpeãnosti
pﬁi koupání.
7. Uplave‰ v obleãení 10 m.
8. Nebojí‰ se skákat po nohou do vody. Zná‰ zásady bezpeãnosti pﬁi skákání
do vody.
Pro star‰í:
1. Uplave‰ ve stojaté vodû libovoln˘m zpÛsobem 100 m.
2. Umí‰ spl˘vat na vodû.
3. VydrÏí‰ ‰lapat vodu 2 minuty.
4. Skoãí‰ do vody po hlavû z v˘‰ky 1 m.
5. Uplave‰ naznak 25 metrÛ.
6. Uplave‰ pod vodou 5 m.
7. Umí‰ vyná‰et drobné pﬁedmûty z hloubky 150 cm.
8. Zná‰ zásady dopomoci plavci i neplavci stiÏenému nevolností a ukáÏe‰
to na nûkterém zku‰enûj‰ím plavci v ‰estce.
9. Uplave‰ v obleãení 20 metrÛ.
10. Ví‰, kde se mÛÏe‰ koupat a zná‰ zásady bezpeãnosti pﬁi koupání.

vlči barevne

18.8.02 13:43

Stránka 60

VLâCI
SVùT¯LKA

SVùTLE FIALOVÁ SKUPINA


V¯TVARNÍK–V¯TVARNICE

KOUZELNÍK, SPOLEâNÍK–KOUZELNICE, SPOLEâNICE

KRONIKÁ¤, SPISOVATEL–KRONIKÁ¤KA, SPISOVATELKA

DIVADELNÍK–DIVADELNICE

ZPùVÁK–ZPùVAâKA

TANEâNÍK–TANEâNICE

HISTORIK–HISTORIâKA

âTENÁ¤–âTENÁ¤KA

MUZIKANT–MUZIKANTKA

60

vlči barevne

18.8.02 15:39

Stránka 61



VLâEK:
SVùT¯LKO:

V¯TVARNÍK–V¯TVARNICE

PODMÍNKY:

61

PLNùNÍ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13
V

Splnûno dne:

vÛdce/vÛdkynû



1. Nakreslí‰ deset obrázkÛ do kroniky, ãasopisu
nebo deníku.
2. Namaluje‰ ãi nakreslí‰ bez pﬁedlohy v˘jev
ze Ïivota svûtlu‰ek nebo vlãat a ilustraci k vyprávûní.
3. Vyzdobí‰ nástûnku své ‰estky, roje nebo smeãky.
4. Vymodeluje‰ z hlíny, formely nebo moduritu drobnou
plastiku.
5. Zhotoví‰ koláÏ z rÛzn˘ch materiálÛ.
6. Zhotoví‰ pﬁáníãka roje (smeãky) k Novému roku, svátku, VelikonocÛm apod.
7. Zná‰ základní barvy a ví‰, jak je mísit.
8. Nakreslí‰ podle pﬁedlohy (tuÏkou, perem nebo ‰tûtcem) obrázek zvíﬁete,
osoby a rostliny.
9. Namaluje‰ záti‰í podle pﬁedlohy.
10. Zajímá‰ se o v˘tvarné umûní a nav‰tûvuje‰ v˘stavy.
11. Zná‰ alespoÀ jednoho v˘znamného malíﬁe, sochaﬁe nebo grafika a umí‰
o nûm nûco povûdût.
12. Zhotoví‰ plakát nebo upoutávku (napﬁ. na film, divadlo, v˘stavu, skautskou
akci, tábor apod.).
13. Zúãastní‰ se celostátní v˘tvarné soutûÏe „ZaÏíháme svût˘lko“.

vlči barevne

18.8.02 15:39

Stránka 62

VLâEK:
SVùT¯LKO:

KOUZELNÍK, SPOLEâNÍK–KOUZELNICE, SPOLEâNICE

PODMÍNKY:
1. UdrÏuje‰ se v ãistotû, chodí‰ upravenû.
Chová‰ se slu‰nû a ohleduplnû.
2. SnaÏí‰ se mluvit spisovnû, zﬁetelnû a nahlas.
3. Bude‰ poutavû vyprávût pﬁíbûh ze schÛzky, v˘pravy, tábora nebo ze svého Ïivota.
4. Umí‰ se správnû chovat doma, ve ‰kole, na ulici, pﬁi
slavnosti roje (smeãky), stﬁediska, na táboﬁe u vlajky
a jin˘ch v˘znamn˘ch pﬁíleÏitostech.
5. Umí‰ vítat hosty. Zkus uvádût a vést program besídky, vystoupení
u ohnû apod.
6. Umí‰ zabavit ostatní alespoÀ na 15 minut (hrou, písniãkami, scénkou,
vyprávûním apod.).
7. Umí‰ vyvolat dobrou náladu, ale ví‰ také, kdy je dÛleÏité zachovávat
váÏnost.
8. Umí‰ pomocí kouzla uhodnout stáﬁí diváka.
9. Umí‰ dal‰í 3 libovolná kouzla.
10. Napí‰e‰ nûkomu ze sv˘ch kamarádÛ zprávu neviditeln˘m inkoustem.



PLNùNÍ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V

Splnûno dne:



vÛdce/vÛdkynû
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Stránka 63



VLâEK:
SVùT¯LKO:

KRONIKÁ¤, SPISOVATEL–KRONIKÁ¤KA, SPISOVATELKA

PODMÍNKY:

63

PLNùNÍ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V

Splnûno dne:

vÛdce/vÛdkynû



1. Vede‰ 6 mûsícÛ kroniku roje, smeãky.
2. Vzornû si vede‰ svÛj zápisník.
3. Pﬁispívá‰ kresbami nebo ãlánky na nástûnku
roje, smeãky.
4. Pravidelnû ãte‰ knihy a nav‰tûvuje‰ místní knihovnu.
ZaloÏí‰ si doma vlastní knihovniãku.
5. I po uplynutí pÛlroãní doby pomáhá‰ pﬁi zápisech
do kroniky.
6. Zná‰ ãesk˘ jazyk, mluví‰ a pí‰e‰ spisovnû a bez chyb.
7. Napí‰e‰ nejménû 3 ãlánky do ãasopisu (skautského nebo ‰kolního).
8. Napí‰e‰ 2 vlastní básniãky.
9. âte‰ ãasopis Svût˘lko a dal‰í vhodné ãasopisy pro dûti.
10. Umí‰ napsat reportáÏ, vyprávûní a popis. Ví‰, jak˘ je mezi nimi rozdíl.

vlči barevne

18.8.02 15:40

Stránka 64

VLâEK:
SVùT¯LKO:

DIVADELNÍK–DIVADELNICE

PODMÍNKY:
1. Umí‰ správnû pﬁedná‰et 1 báseÀ, povídku
nebo úryvek z kníÏky.
2. Umí‰ poutavû vyprávût.
3. Vymyslí‰ si pﬁíbûh a bude‰ ho vyprávût své ‰estce,
roji nebo smeãce.
4. Nacviãí‰ se ‰estkou scénku k táborovému ohni.
5. Zdramatizuje‰ jednu pohádku, básniãku nebo písniãku.
6. Zúãastní‰ se jako úãinkující alespoÀ 5 pﬁedstavení.
7. Umí‰ vytvoﬁit jednoduch˘ kost˘m ke scénce.
8. Vyrobí‰ dva druhy maÀáskÛ.
9. Zahraje‰ maÀáskové divadlo (v˘stup).
10. Zúãastní‰ se jako divák alespoÀ dvou divadelních pﬁedstavení hran˘ch
profesionálními herci (pﬁíp. sv˘ch vrstevníkÛ v rámci akademie apod.).



PLNùNÍ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V

Splnûno dne:



vÛdce/vÛdkynû
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Stránka 65



VLâEK:
SVùT¯LKO:

ZPùVÁK–ZPùVAâKA

PODMÍNKY:

65

PLNùNÍ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
V

Splnûno dne:

vÛdce/vÛdkynû



1. Umí‰ zazpívat alespoÀ 10 rÛzn˘ch písní.
2. Umí‰ zazpívat píseÀ s hudebním doprovodem.
3. Umí‰ zazpívat ãeskou hymnu, junáckou hymnu,
hymnu svûtlu‰ek – SviÈ, jen dobﬁe sviÈ (svûtlu‰ky),
hymnu vlãat – Pﬁes hory skály lesy (vlãata).
4. Zná‰ vhodnou písniãku pro budíãek. Umí‰ zpívat
skautskou veãerku a skautsk˘ signál.
5. Ví‰, které písnû jsou pochodové, které jsou vhodné k ohni
a které na besídku.
6. Vede‰ si zpûvníãek a bude‰ ho prÛbûÏnû doplÀovat.
7. Má‰ zhruba pﬁehled o souãasn˘ch zpûvácích a hudebních skupinách.
8. Nav‰tíví‰ alespoÀ dva koncerty (sboru, operních pûvcÛ, populárních
zpûvákÛ, sv˘ch vrstevníkÛ v rámci akademií apod.).
9. Umí‰ zpívat k nûkteré písni druh˘ hlas.
10. Zazpívá‰ samostatnû na besídce nebo pﬁi jiné spoleãné akci alespoÀ
2 písnû.
11. Nauãí‰ 2 písnû ostatní ãleny ‰estky, roje nebo smeãky.

vlči barevne

18.8.02 15:40

Stránka 66

VLâEK:
SVùT¯LKO:

TANEâNÍK–TANEâNICE

PODMÍNKY:
1.
2.
3.
4.

Umí‰ tanãit polku a valãík.
Umí‰ tanãit 3 country tance.
Umí‰ tanãit 3 lidové tance.
Umí‰ si vymyslet taneãní pohyb k jednoduché
písniãce.
5. U táborového ohnû nebo na besídce pﬁedvede‰ alespoÀ
2 taneãní (rytmické) v˘stupy.
6. Secviãí‰ se ‰estkou jednoduch˘ tanec.
7. Nav‰tíví‰ alespoÀ jedno baletní divadelní pﬁedstavení.



PLNùNÍ:
1 2 3 4 5 6 7

V

Splnûno dne:



vÛdce/vÛdkynû
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VLâEK:
SVùT¯LKO:

HISTORIK–HISTORIâKA

PODMÍNKY:
Zná‰ základní období historie na‰eho státu.
Zná‰ historii svého mûsta.
Ví‰, kde jsou památky v místû tvého bydli‰tû.
Zná‰ tﬁi v˘znamné postavy z na‰í historie.
Ví‰, kdo zaloÏil ãesk˘ a svûtov˘ skauting.
Ví‰, kdo zaloÏil ãesk˘ a svûtov˘ dívãí skauting.
Zná‰ struãnou historii svého roje nebo smeãky.
Zúãastní‰ se besedy s kronikáﬁem mûsta, pﬁípadnû
s nûkter˘m z pamûtníkÛ.
9. Zná‰ alespoÀ dvû místní povûsti a dvû ãeské povûsti.
10. Zná‰ 10 lidov˘ch písniãek.
11. Zná‰ alespoÀ 5 pranostik.

67

PLNùNÍ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11
V

Splnûno dne:

vÛdce/vÛdkynû



1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

vlči barevne
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Stránka 68

VLâEK:
SVùT¯LKO:

âTENÁ¤–âTENÁ¤KA

PODMÍNKY:
1. Umí‰ správnû a v˘raznû pﬁedãítat. Umí‰ rozli‰it
vûtu oznamovací, tázací, rozkazovací a pﬁímou
ﬁeã.
2. Umí‰ vyprávût ostatním obsah alespoÀ jedné knihy
a zná‰ její hlavní postavy.
3. Pﬁednese‰ nazpamûÈ 2 básnû, kaÏdou alespoÀ o dvou
slokách.
4. Zná‰ 5 autorÛ knih pro dûti.
5. Vede‰ si ãtenáﬁsk˘ deník, do kterého si pravidelnû zapisuje‰ struãnû obsah
pﬁeãten˘ch knih. AlespoÀ 2 knihy doporuãí‰ ostatním.
6. PﬁedloÏí‰ seznam knih, které jsi pﬁeãetl(a) v posledním pÛl roce.
7. Zhotoví‰ obal na knihu. Zachází‰ s knihami ‰etrnû.
8. Pravidelnû nav‰tûvuje‰ knihovnu. Ví‰, jak se v ní chovat a orientovat.
9. âte‰ ãasopis Svût˘lko.



PLNùNÍ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9
V

Splnûno dne:



vÛdce/vÛdkynû
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VLâEK:
SVùT¯LKO:

MUZIKANT–MUZIKANTKA

PODMÍNKY:

69

PLNùNÍ:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
V

Splnûno dne:

vÛdce/vÛdkynû



1. Zná‰ noty.
2. Umí‰ hrát na nûkter˘ z v‰eobecnû uznávan˘ch
hudebních nástrojÛ (housle, kytara, klavír, flétna
a dal‰í).
3. Zahraje‰ jednoduchou skladbu zpamûti a z not.
4. Umí‰ doprovodit jednohlas˘ zpûv – alespoÀ 10 písní.
5. Zná‰ ãeskou hymnu.
6. Umí‰ zahrát junáckou hymnu, hymnu svûtlu‰ek
nebo vlãat a skautsk˘ signál.
7. Má‰ záznamy písniãek v notách nebo i v akordech a bude‰ si je stále
doplÀovat. Vede‰ si zpûvník.
8. Zná‰ alespoÀ 5 hudebních skladatelÛ.
9. Nav‰tíví‰ alespoÀ dva koncerty profesionálních hráãÛ na hudební nástroje
(pﬁíp. sv˘ch vrstevníkÛ v rámci absolventsk˘ch koncertÛ apod.).
10. Nav‰tíví‰ alespoÀ jedno operní nebo operetní divadelní pﬁedstavení.

vlči barevne
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Stránka 70

SKUPINA ZVLÁ·TNÍCH ZNAKÒ

T¤I BÍLÉ TESÁKY

T¤I KAPKY ROSY

·ED¯ BRAT¤ÍK

SEDMIKRÁSKA

MODR¯ ·ÍP

KERAMIKA

HNùDÁ PANDA



SRDCE NA DLANI
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Stránka 71



T¤I KAPKY ROSY

PODMÍNKY:

PODMÍNKY:

1. TESÁK
Setrvá‰ 6 hodin sám v lese
nebo na jiném opu‰tûném
místû, kam nikdo nepﬁichází.
2. TESÁK
Vydá‰ se je‰tû s dal‰ím vlãetem (mÛÏe vás
b˘t i více) na urãenou cestu, dlouhou 5 km.
Cesta povede lesem podél ﬁeky nebo potoka. Na této cestû:
a) zakreslí‰ plánek cesty, kterou jste
pro‰li,
b) zaznamená‰ si zvíﬁata, ptáky, pﬁípadnû
ryby, které jsi pozoroval,
c) zakreslí‰ obrysy pûti stromÛ a nakreslí‰
pût rostlin, které jsi cestou vidûl,
d) v poledne si pﬁipraví‰ obûd,
e) stráví‰ na cestû 8 hodin a hned po
návratu pﬁedá‰ svá pozorování
a kresby vÛdci.
3. TESÁK
Veãer nav‰tíví‰ nûkteré opu‰tûné místo
(paseka v lese, hﬁbitov apod.).

1. KAPKA
a) Musí‰ b˘t 6 hodin mimo
ãinnosti ‰estky (roje).
b) Nesmí‰ b˘t vidûna ostatními sestﬁiãkami.
c) Ze svého pobytu o samotû nakreslí‰
obrázek nebo napí‰e‰ krátk˘ zápis
z pozorování okolí.
2. KAPKA
Spolu s dal‰í svûtlu‰kou se vydá‰ na cestu
dlouhou 5 km. Cesta povede podél ﬁeky
nebo potoka. Na cestû buìte nejv˘‰e
8 hodin a splÀ tyto úkoly (po návratu
pﬁedej svá pozorování a kresby vÛdkyni):
a) zakreslí‰ svoji cestu pomocí pochodového
filmu,
b) zaznamená‰ zvíﬁata, ptáky, popﬁípadû
ryby, které jsi cestou vidûla,
c) nakreslí‰ obrysy 5 stromÛ a nakreslí‰
5 rostlin, které jsi cestou vidûla,
d) vyrobí‰ jednoduch˘ v˘robek z pﬁírodnin,
e) sloÏí‰ o cestû krátkou básniãku nebo
písniãku.
3. KAPKA
Veãer nav‰tíví‰ opu‰tûné místo, které urãí
vÛdkynû, a z této náv‰tûvy donese‰ dÛkaz.

1.

2.

3.

TESÁK TESÁK TESÁK

Získal dne:

vÛdce/vÛdkynû

1.

2.

3.

KAPKA KAPKA KAPKA

Získala dne:

vÛdce/vÛdkynû
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T¤I BÍLÉ TESÁKY

vlči barevne
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Stránka 72

VYZNAMENÁNÍ SEDMIKRÁSKA
PODMÍNKY:
Toto vyznamenání navrhuje vÛdkynû roje svûtlu‰ce, která:
1. získala nejménû 10 svût˘lek, z toho 3 pﬁedepsaná (zdravotnice,
ekoloÏka, prÛvodkynû) a 7 podle vlastního v˘bûru;
2. získala druhou hvûzdiãku;
3. získala Tﬁi kapky rosy;
4. dbá na úpravu svého zevnûj‰ku a uhlazenost svého projevu;
5. se umí dobﬁe chovat doma i na veﬁejnosti;
6. po celou dobu pobytu v roji patﬁila mezi nejlep‰í svûtlu‰ky, pomáhala pﬁi v˘chovû
nováãkÛ a zaslouÏila se o dobré jméno své ‰estky a roje.
Slib svûtlu‰ky, která získala odznak Sedmikrásky:
„Slibuji, Ïe budu v‰ech sv˘ch znalostí a dovedností pouÏívat k prospûchu mlad‰ích
svûtlu‰ek i celého roje!“

VYZNAMENÁNÍ UDùLENO
A SLIB SLOÎILA
dne:

vÛdkynû/kapitánka



VYZNAMENÁNÍ ·ED¯ BRAT¤ÍK
PODMÍNKY:
Toto vyznamenání navrhuje vÛdce vlãácké smeãky vlãeti, které:
1. získalo nejménû 10 vlãkÛ, z toho 3 pﬁedepsané (zdravotník, ekolog
a prÛvodce) a 7 podle vlastního v˘bûru;
2. získalo Zlatou stopu;
3. získalo Tﬁi bílé tesáky;
4. po celou dobu pobytu ve vlãácké smeãce patﬁilo mezi nejlep‰í vlãata, pomáhalo
pﬁi v˘chovû nováãkÛ a zaslouÏilo se o dobré jméno své ‰estky a smeãky.

VYZNAMENÁNÍ UDùLENO
A SLIB SLOÎIL
dne:

Slib vlãete, které získalo odznak ·edého bratﬁíka:
„Slibuji, Ïe budu v‰ech sv˘ch znalostí a dovedností pouÏívat k prospûchu mlad‰ích vlãat
i celé smeãky.“



vÛdce/kapitán
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HNùDÁ PANDA

PODMÍNKY:

PODMÍNKY:

1. Po ‰est mûsícÛ bude‰ bez pobízení
pomáhat mamince s pracemi v domácnosti.
2. Po dobu jednoho mûsíce nesní‰ ani
jedin˘ bonbon, ani kousek ãokolády,
nebude‰ Ïv˘kat Ïv˘kaãku, i kdyby ti
kamarádi nabízeli sebevíc.
3. V letním období po dobu ãtrnácti dnÛ
(net˘ká se pobytu na táboﬁe) si nekoupí‰ ani jednou zmrzlinu a ani si
od nikoho nelízne‰.
4. Po dobu ãtrnácti dnÛ (mimo pobytu
na táboﬁe) nebude‰ sledovat televizi,
video a poãítaã (kromû ‰kolních
povinností).
5. Po dobu jednoho mûsíce (mimo pobytu na táboﬁe) nebude‰ hrát digitální
a poãítaãové hry.
6. Ohlásí‰ svému vÛdci, Ïe jsi pﬁipraven(a) a chce‰ plnit úkoly pro získání
Modrého ‰ípu – nikdy se v‰ak ani
slÛvkem nebude‰ doÏadovat, kdy uÏ
odznak dostane‰.

Hnûdá panda
je zvlá‰tní odborná
zkou‰ka.
Je prvním stupnûm mezinárodní ekologické
odborky „PANDA“.
Odli‰uje se od ostatních vlãkÛ – svût˘lek
tím, Ïe se podmínky plní ve skupinû – ‰estce,
smeãce, roji.
Podmínky jsou uvedeny v publikaci „HNùDÁ
PANDA“, kterou vydalo Tiskové a distribuãní
centrum Junáka. Autorem je ·árka
Petﬁíková.

PODMÍNKY SPLNùNY
„MODR¯ ·ÍP UDùLEN“

dne:

vÛdce/vÛdkynû

PODMÍNKY SPLNùNY
A ODBORKA
„HNùDÁ PANDA UDùLENA“
dne:
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Stránka 74

ZVLÁ·TNÍ ODZNAK

KDE SE NOSÍ VLâCI – SVùT¯LKA,
T¤I BÍLÉ TESÁKY A T¤I KAPKY
ROSY NA KROJI

SRDCE NA DLANI
PODMÍNKY:



VLâCI – SVùT¯LKA, HNùDÁ
PANDA A ZNAKY WOSM A WAGGGS

Tato speciální odborná
zkou‰ka se plní od záﬁí
do ãervna:
1. UkáÏe‰ jednou mûsíãnû
svému vÛdci kreslené nebo psané
hlá‰ení o tom, jak plní‰ dobré skutky.
2. Bûhem ‰kolního roku splní‰ zvlá‰tní
úkol pomoci svému okolí. Pomoc by
se mûla t˘kat buì roje, smeãky nebo
lidí, kteﬁí ji potﬁebují. UkáÏe‰ kreslené
nebo psané hlá‰ení o splnûní tohoto
úkolu.
3. VÛdce si hlá‰ení nenechává, ale vrací ti je a ty z nich prÛbûÏnû tvoﬁí‰
„KníÏeãku dobr˘ch skutkÛ“, kterou
pak nakonec svému vÛdci ukáÏe‰.

SRDCE NA DLANI
PODMÍNKY ZVLÁ·TNÍHO
ODZNAKU SPLNùNY

1=symbol
WOSM,
WAGGGS
2=Hnûdá
Panda

NEJV¯·E SE NOSÍ VLâCI – SVùT¯LKA BÍLÉ SKUPINY.
OSTATNÍ PODLE TOHO, JAK BYLY ZÍSKÁNY
T¤I BÍLÉ
TESÁKY

dne:
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T¤I KAPKY
ROSY

PO SPLNùNÍ PODMÍNEK SE ZAVùSÍ NA TURBÁNEK

vÛdce/vÛdkynû
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Stránka 75

UMÍSTùNÍ ODZNAKÒ A NÁ·IVEK
NA KROJOVÉ KO·ILI

mezinárodní
domovenka

„Tﬁi bílé tesáky“ slibov˘
„Tﬁi kapky rosy“ odznak

„·ed˘ bratﬁík“
„Sedmikráska“
symbol
WOSM
WAGGGS

OBSAH
Úvod
Rozdûlení vlãkÛ a svût˘lek do barevn˘ch skupin
Bílá skupina vlãkÛ a svût˘lek
âervená skupina vlãkÛ a svût˘lek
Zelená skupina vlãkÛ a svût˘lek
Tmavû modrá skupina vlãkÛ a svût˘lek
Îlutá skupina vlãkÛ a svût˘lek
Hnûdá skupina vlãkÛ a svût˘lek
Tmavû fialová skupina vlãkÛ a svût˘lek
Svûtle modrá skupina vlãkÛ a svût˘lek
Svûtle fialová skupina vlãkÛ a svût˘lek
Skupina zvlá‰tních odznakÛ a vyznamenání
Kde se nosí vlãci – svût˘lka a odznaky na kroji

barva ‰estky,
oddílové barvy
ãíslo roje,
oddílu
smeãky
domovenka

„Hnûdá
Panda“

vlãci
svût˘lka
funkãní
‰títek
„Modr˘
‰íp“
„Srdce
na dlani“
„Liliov˘ kﬁíÏ“

lipov˘
lístek
stupnû
zdatnosti
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Stránka 76

Jindra Kozáková, Jan KﬁíÏ a kolektiv

VLâCI A SVùT¯LKA
PRO VLâATA, SVùTLU·KY A ÎABIâKY
Doporuãeno a schváleno Náãelnictvem Junáka v záﬁí 2002

Texty – Jindra Kozáková, Jan KﬁíÏ a kolektiv
Znaky, ilustrace, obálka a grafická úprava – Jan KﬁíÏ
Tiskové podklady pﬁipravil – Kartexim s. r. o., Uzbecká 1410, 101 00 Praha 10
Vydal – Junák – svaz skautÛ a skautek âR, Tiskové a distribuãní centrum
SenováÏné nám. 24, 116 47 Praha 1, jako svou 90. publikaci, 2002
Tisk – Tiskárny Vimperk a. s., Pasovská 55, Vimperk
Tﬁetí pﬁepracované vydání, 2002. Náklad – 7 000 v˘tiskÛ
Tato publikace byla vydána s podporou M·MT âR
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Stránka 77

BÍLÁ SKUPINA

ZDRAVOTNÍK
ZDRAVOTNICE

EKOLOG
EKOLOÎKA

PRÒVODCE
PRÒVODKYNù

âERVENÁ SKUPINA

·ITÍ

VA¤ENÍ

OZDOBNICTVÍ

POMOC V DOMÁCNOSTI

KERAMIKA

PLETENÍ

VY·ÍVÁNÍ

ZELENÁ SKUPINA

ATLET
ATLETKA

LUKOST¤ELEC
LUKOST¤ELKYNù

CYKLISTA
CYKLISTKA

KOLEKTIVNÍ
SPORTY

ZIMNÍ SPORTY
(brusle, lyÏe)
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Stránka 78

TMAVù MODRÁ SKUPINA

HOUBA¤
HOUBA¤KA

ZNALEC PTACTVA
ZNALKYNù PTACTVA

P¤ÍTEL ZVÍ¤AT
P¤ÍTELKYNù ZVÍ¤AT

ZAHRADNÍK
ZAHRADNICE

CHOVATEL
CHOVATELKA

SBùRATEL
SBùRATELKA

HVùZDÁ¤
HVùZDÁ¤KA

ZPRAVODAJ
ZPRAVODAJKA

TÁBORNÍK
TÁBORNICE

CESTOVATEL
CESTOVATELKA

STOPA¤
STOPA¤KA

POZOROVATEL
POZOROVATELKA

ZNALEC INDIÁNÒ
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Stránka 79

HNùDÁ SKUPINA

·KOLNÍ PROSPùCH

MODELÁ¤

¤EZBÁ¤

ELEKTRIKÁ¤

ZNALEC POâÍTAâE

KUTIL

TMAVù FIALOVÁ SKUPINA

HLEDÁNÍ
PRAVDY

MINISTRANT

K¤ESËANSKÁ
TRADICE

DIAKONIE

CÍRKEVNÍ ZPùV

ZNALEC BIBLE

CÍRKEVNÍ HISTORIE

MISIE
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SVùTLE MODRÁ SKUPINA

PLAVâÍK

ROSNIâKA

LODNÍ MODELÁ¤

ZNALEC LODÍ

PLAVEC
PLAVKYNù

SVùTLE FIALOVÁ SKUPINA

V¯TVARNÍK
V¯TVARNICE

KOUZELNÍK–SPOLEâNÍK KRONIKÁ¤–SPISOVATEL
KOUZELNICE–SPOLEâNICE KRONIKÁ¤KA–SPISOVATELKA

TANEâNÍK
TANEâNICE

HISTORIK
HISTORIâKA

âTENÁ¤
âTENÁ¤KA

DIVADELNÍK
DIVADELNICE

MUZIKANT
MUZIKANTKA

ZPùVÁK
ZPùVAâKA

