
Tuto stezku testuje
.....................................................................................................

Moje přezdívka: ....................................................................

Moje družina: ........................................................................

Můj oddíl / město: ...............................................................

Stezku jsem začal plnit dne: ..........................................

na 1.–2. stupni.

Chtěl bych tento stupeň dokončit do: ........................

Držíš v ruce novou stezku pro skauty a skautky. Dáváme ti ji, aby pomohla tobě 
– a zase ty abys pomohl nám. Jsi totiž jeden z kluků a holek z celé republiky, 
kteří mají tu možnost si novou stezku vyzkoušet. A tím zjistit, co na ní je dob-
ré a co naopak ne. 

Nová stezka se totiž hodně liší od stezky předchozí: nejen jinak vypadá, ale jsou 
v ní úplně nové a jiné úkoly. Zároveň se také hodně liší způsob jejich plnění. 
Snažili jsme se ji vymyslet tak, aby byla pro tebe i všechny, kdo s ní budou 
pracovat, co nejzajímavější a současně i opravdu užitečná pro život. 

Pokud stezku vezmeš vážně, měla by tě dovést o docela velký kus dál na cestě 
být pořádným skautem/skautkou. Ukázat ti, jaký skutečně jsi ty i tvoji kama-
rádi, čím jim už dnes můžeš pomáhat. Kde se můžeš zlepšit a co pro to dělat. 
Kde můžeš získávat podporu pro svůj život a jak na to. A také chápat svět, ve 
kterém žiješ, a hledat v něm své místo. 

Na stezce jsme pracovali několik let – a teď přišla chvíle jejího „zkušebního star-
tu“, při kterém zjišťujeme, co na ní řeknete vy, pro které jsme ji vymýšleli! Co se 
vám na ní bude líbit a co ne, jak by se dala ještě vylepšit. Hodně nás zajímají 
vaše připomínky, názory. Zkoušejte stezku a o tom, jak se vám s ní pracuje, jak 
se vám plní úkoly, si povídejte se svým vedoucím. Oni už si vezmou na starost, 
abychom se o tom dozvěděli i my a mohli vaše názory využít. 

Konečnou podobu stezky plánujeme dokončit na podzim 2007. 
Máš tedy jedinečnou možnost být u toho.

 Díky za Tvoji pomoc.



 Jak se stezka používá?
Jak splním bod stezky

Pro splnění bodu je potřeba uskutečnit jednu až tři aktivity. Některé z nich jsou 
zadané (ty musíš splnit – jsou zvýrazněny tučným písmem). Většina z nich je ale 
volitelná a je jen na tobě, pro kterou aktivitu se rozhodneš. 

Výběr aktivity
Aktivity si vybírej tak, aby úkol, který si zvolíš, byl pro tebe zajímavý a přinesl ti 
něco nového. S výběrem té správné aktivity ti může pomoci někdo z oddílu. 

Úprava aktivity
Aktivitu, kterou chceš plnit, si můžeš vybrat z nabízených. Současně si ji ale můžeš 
přizpůsobit nebo i vytvořit novou. Tak aby více odpovídala tvým možnostem a zku-
šenostem. V případě, že si aktivitu navrhuješ sám, je dobré, když se poradíš se svým 
vedoucím. Aktivitu, pro kterou ses rozhodl, vepiš do záznamového políčka.

Kdo bude hodnotit
Než začneš plnit vybranou aktivitu, určíš si, kdo bude dosažení aktivity hodno-
tit. Vždy to budeš ty a dva lidé, které si z nabízených vybereš. Ty potom do stez-
ky označíš (vybarvením nebo zakroužkováním). 

Vyjádření ostatních
Jakmile budeš přesvědčen o tom, že máš aktivitu splněnou, zaznačíš si to do 
stezky (zakroužkováním políčka „já“). Potom ti osoby, které sis vybral, poskyt-
nou zpětnou vazbu, jak se ti při aktivitě dařilo, zda se ti podle nich se povedlo 
zlepšit – pokročit v tvém osobní rozvoji. Svůj souhlas vyjádří podpisem přes 
vyznačené pole.

Mám splněno!
Konečné rozhodnutí, že je bod splněn (tedy že aktivita byla dobře uskutečně-
na) je na tobě. Z dvou lidí, které sis vybral, musí alespoň jeden souhlasit. Tvůj 
konečný souhlas zaznamenáš vybarvením zakroužkovaného „já“.

Ukončení stupně
Celý stupeň je ukončen po splnění všech bodů stezky pro daný stupeň (je jich 
celkem 26).

Dokážu se postarat sám o sebe, nečekám, že za mě vše bude 
řešit maminka nebo vedoucí. Ve světě se prostě neztratím 
a umím si poradit v každé situaci. Jsem už dost starý na to, aby 
mě pořád někdo vodil  za ručičku. 

Na výpravě nebo na táboře připravím 
s družinou oběd pro oddíl.
Doma se naučím zacházet s jedním nebo 
několika  spotřebiči (myčka, pračka, sporák, 
žehlička, …) a budu je pravidelně použí-
vat, abych pomohl rodičům.
Doma nebo v oddíle opravím nebo vylep-
ším nějakou věc (opravím si kolo, nabrou-
sím a navoskuji lyže, natřu nábytek na cha-
lupě, opravím oddílový vozík apod.).

Na internetu vyhledám nejvhodnější vla-
kové nebo autobusové spojení na výpravu 
a zpět (včetně přestupu).
Část peněz, které chci utratit, si sám 
vydělám.
Najdu na internetu informace o tom, co mě 
zajímá, a část textů nebo obrázků si stáhnu 
a zpracuji do jednoho souboru. 
Vyplním poštovní poukázku a zaplatím jí 
na poště.













hodnotící okénko

bod stezky

aktivity

záznamové políčko

Jak stezka vypadá?
Stezka se skládá ze šesti oblastí, na které bys přišel i ty sám, kdybys začal u sebe 
a pokračoval tak daleko, jak si jen dovedeš představit. Proto v těch oblastech je 
všechno, v čem by ses měl ve svém životě rozvíjet. Každá oblast se dělí do něko-
lika bodů a v každém bodu je několik aktivit. Z nich si budeš vybírat. Některé 
můžeš splnit v oddíle, jiné doma nebo i ve škole, sám nebo s kamarády. 

Svět okolo nás
Já a demokracie 37
Můj občanský život 39
Propojený svět 41
Různost světa 43
Příběhy našeho světa 45

Můj kamarád
Lidé a vztahy 23
Moje vztahy 25
Komunikace mezi lidmi 27
Moje pomoc druhým 29

Moje dovednosti a znalosti
Můj každodenní život 5
Fyzická zdatnost 7
Bu připraven 9
Řešení problémů 11
Prezentace 13
Manuální zručnost 15 Moje srdce

Já a můj život 17
Moje svědomí 19
Můj osobní rozvoj 21

Můj domov
Moje rodina 31
Moje parta 33
Můj tým 35

Příroda kolem nás
Hodnota přírody 47
Pobyt v přírodě 49
Vnímání přírody 51
Šetrné chování 53
Poznávání přírody 55
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Pokud si chci lépe poradit 
v každodenním životě, splním 
z každé skupiny jednu aktivitu, 
kterou si určím.

Můj každodenní život
Dokážu se postarat sám o sebe, nečekám, že za mě vše bude 
řešit maminka nebo vedoucí. Ve světě se prostě neztratím 
a umím si poradit v každé situaci. Jsem už dost starý na to, aby 
mě pořád někdo vodil za ručičku. 

Po celou dobu tábora si budu udržovat 
pořádek a přehled ve svém stanu.
Budu si udržovat své oblečení a boty čisté 
a srovnané, vyčistím a ošetřím si zablácené 
boty, přišiju si utržený kno� ík.
Pravidelně si budu uklízet ve svém pokoji 
(luxování, utírání prachu, úklid věcí, vyná-
šení koše ...).
Dodržuji základní hygienické návyky (čiště-
ní zubů, umývání rukou, mytí těla, použí-
vání toalety ...).

Samostatně dojedu na určené místo pomo-
cí hromadné dopravy.
Pro družinu koupím skupinovou jízdenku 
na vlak nebo autobus a zjistím místo a čas 
odjezdu.
Zjistím nějakou informaci pomocí telefo-
nického rozhovoru od dospělého člověka, 
kterého znám.















Výběr stupně
Stupeň, na kterém začneš stezku plnit, si vyber ve spolupráci s vedením oddílu 
a následujícího vodítka dle tvého věku:
11–12 let = 1. stupeň
12–13 let = 2. stupeň
13–14 let = 3. stupeň
14–15 let = 4. stupeň

Aktivity ostatních stupňů
Pokud si plníš 1. stupeň, můžeš si plnit současně i aktivity ze 2. stupně. 2 stu-
peň ale můžeš dokončit až po splnění 1. stupně (pokud jsi 1. stupeň začal 
plnit). Totéž platí pro 3. a 4. stupeň.

Opakování aktivit
Pokud se v jiném bodě stezky téhož stupně opakuje stejná (či velmi podobná) 
aktivita, je možné ji uznat pro oba body. Pokud se opakuje stejná aktivita v růz-
ných stupních, je nutné aktivitu znovu uskutečnit.

Uložení stezky
Stezku ve formátu A5 můžeš (ale nemusíš) rozříznout a používat ve formě listů 
do kroužkového deníku. 

Karty
Současně s velkou stezkou získáváš tzv. karty. Používají se jako malá a přenos-
ná podoba stezky, kterou si můžeš vzít do kapsy u kroje, na výpravu atd. Karty 
obsahují stejné věci jako jsou ve velké stezce. Záznamy do stezky (vybrané 
aktivity, podpisy lidí...) můžeš zaznamenávat na karty a po jejím splnění kartu 
nalepit do velké stezky.

Co za to
Pokud dokončíš stupeň během tohoto experimentu, bude ti uznán za splněný 
i ve výsledné formě stezky. Stejně se ti uznají jednotlivé splněné body stezky. 

Jaké chceš pojmenování stupňů
Nelibí se ti označení stupňů na první, druhý, třetí, čtvrtý? Nám také ne!
Máš nějaký nápad, jak bys chtěl, aby se jednotlivé stupně jmenovaly?  Dej nám pro-
střednictvím svého vůdce vědět svoje nápady a přání!!

Prostor na zapisování, kreslení
Můj návrh pro 1. stupeň   Můj návrh pro 2. stupeň

Můj návrh pro 3. stupeň   Můj návrh pro 4. stupeň
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Pokud si chci lépe poradit 
v každodenním životě, splním 
z každé skupiny jednu aktivitu, 
kterou si určím.

Můj každodenní život
Dokážu se postarat sám o sebe, nečekám, že za mě vše bude 
řešit maminka nebo vedoucí. Ve světě se prostě neztratím 
a umím si poradit v každé situaci. Jsem už dost starý na to, aby 
mě pořád někdo vodil  za ručičku. 

Vezmu si doma na starost nějakou pravi-
delnou práci (v bytě, na zahradě) a budu 
jí dělat.
Pomohu doma při velkém úklidu.
Podle seznamu zajistím větší nákup 
domů nebo pro oddíl.
Vezmu si na starost péči o nějakou část 
oddílového nebo družinového vybavení 
a zajistím jeho údržbu a opravy.

Vymyslím si zaměstnání, které by mě 
bavilo, a zjistím, co musím udělat, abych 
takové zaměstnání získal. 
Na zastávce MHD, vlaku nebo autobusu 
najdu v jízdním řádu, kdy jede nejbližší 
vlak nebo autobus.
Vyřídím telefonát s někým, koho osobně 
neznám.
V průběhu dvou týdnů  si zaznamenávám 
své peněžní příjmy a výdaje a s rodiči 
nebo s vůdcem si promluvím o tom, za co 
utrácím zbytečně moc peněz a jak bych 
mohl ušetřit.
Pošlu balík nebo doporučený dopis na 
poště.



















Pokud chci mít lepší fyzičku, spl-
ním jednu vyznačenou aktivitu 
a jednu další, kterou si určím.

Fyzická zdatnost
Moje tělo dokáže spoustu věcí. Aby to bylo možné, je ale potře-
ba je trénovat a udržovat. Není to jen o cvičení a tréninku, ale 
celkově o zdravém životním stylu. Proto se nebojím pohybu, 
rozvíjím svoji fyzičku a pečuji o svoje zdraví.

Uplavu bez přestávky 50 metrů.
Zlepším svůj výkon ve dvou sportovních 
disciplínách, které si předem zvolím.
Naučím se nějakou novou sportovní 
aktivitu.
Pravidelně ráno snídám a dodržuji pitný 
režim.
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Pokud chci mít lepší fyzičku, spl-
ním dvě aktivity, které si určím.

Fyzická zdatnost
Moje tělo dokáže spoustu věcí. Aby to bylo možné, je ale potře-
ba je trénovat a udržovat. Není to jen o cvičení a tréninku, ale 
celkově o zdravém životním stylu. Proto se nebojím pohybu, 
rozvíjím svoji fyzičku a pečuji o svoje zdraví.

Zlepším svůj výkon ve dvou sportovních 
disciplínách, které si předem zvolím.
Naučím se nějakou novou sportovní 
aktivitu.
Zúčastním se dvou sportovních výprav (na 
kolech, na běžkách apod.).







Pokud si chci umět poradit v kri-
zových situacích, splním dvě 
vyznačené aktivity a jednu další, 
kterou si určím.

Bu připraven
Krize! Může se to stát kdykoli a kdekoli. Umím pomoci, protože 
vím, jak přivolat pomoc. Dokážu sám použít život zachraňující 
úkony a umím zachovat chladnou hlavu. Neustále si procviču-
ji první pomoc a jednání v nejrůznějších kritických okamžicích.  
Navíc se umím pohybovat v neznámém prostředí, a to i ve vyso-
kých horách, neznámém lese a v zahraničí.

Vyzkouším si správné přivolání prv-
ní pomoci (simulovaný telefonát 
s operátorem).
Prakticky ošetřím základní zranění: 
krvácení, popálenina, zlomenina, 
klíště, přenos raněného na kratší 
vzdálenost. 
Naleznu na mapě svoji pozici (na turistické 
značce nebo na ulici). 
Správně se obléknu do extrémních podmí-
nek: horko, mokro, zima.
Vím, kam a jak se obrátit v případě, že se 
stanu svědkem dopravní nehody, zločinu 
nebo budu sám okradený či napadený.
Nakreslím plánek místa, na kterém se prá-
vě nacházím.
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Pokud si chci umět poradit v kri-
zových situacích, splním dvě 
vyznačené aktivity a jednu další, 
kterou si určím.

Bu připraven
Krize! Může se to stát kdykoli a kdekoli. Umím pomoci, protože 
vím, jak přivolat pomoc. Dokážu sám použít život zachraňující 
úkony a umím zachovat chladnou hlavu. Neustále si procviču-
ji první pomoc a jednání v nejrůznějších kritických okamžicích.  
Navíc se umím pohybovat v neznámém prostředí, a to i ve vyso-
kých horách, neznámém lese a v zahraničí.

Znám a předvedu zásady život zachra-
ňujících úkolů: masáž srdce, umělé 
dýchání, zastavení krvácení.
Aktivně se zúčastním nácviku první 
pomoci - přivolání pomoci, postup 
podle instrukcí, život zachraňující 
úkony, přenos raněného.
V neznámém městě dorazím podle plánu 
mezi určenými dvěma body. 
Vyzkouším si v simulované situaci jednání 
v krizových situacích: autonehoda, krádež, 
napadení.
Zjistím si, kde ve škole, doma a v klubovně 
se nachází hydrant nebo hasicí přístroje 
a jak se mají použít. Své zjištění ukážu rádci 
nebo celé družině.











Pokud chci dokázat vyhledávat 
informace a řešit problémy, spl-
ním jednu vyznačenou aktivitu 
a jednu další, kterou si určím.

Řešení problémů
Nemusím být chodící encyklopedie, důležité je, že umím najít 
informace, které zrovna potřebuji. Umím ze záplavy informací, 
které se na nás v dnešním světě valí, vybrat ty, které opravdu 
potřebuji a kterým můžu věřit.

Vyrobím si do zápisníku stránku 
o druzích osobních informacích, které 
se dají zneužít a které bych o sobě 
neměl poskytovat.
 Napíšu jednoduchou recenzi na přečtenou 
knihu, shlédnutý � lm, navštívené webové 
stránky apod. 
Vyhledám alespoň pět odpovědí na nezná-
mé otázky s využitím tištěných enyklope-
dií, atlasů a slovníků.
Pomocí atlasů určím souhvězdí nebo rostli-
nu, či živočicha.
Uvařím pro družinu či rodinu nové jídlo dle 
kuchařky (sám si najdu recept, udělám si 
rozpočet a dle něj nakoupím).
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Pokud chci dokázat vyhledávat 
informace a řešit problémy, spl-
ním dvě aktivity, které si určím.

Řešení problémů
Nemusím být chodící encyklopedie, důležité je, že umím najít 
informace, které zrovna potřebuji. Umím ze záplavy informací, 
které se na nás v dnešním světě valí, vybrat ty, které opravdu 
potřebuji a kterým můžu věřit.

Napíšu článek do oddílového časopisu 
s využitím informací z encyklopedií a inter-
netu (minimálně ze tří různých zdrojů).
Doporučím družině alespoň tři zajímavé 
internetové stránky, které souvisejí s téma-
tem, kterému se právě věnujeme. 
Porovnám časopis Skaut s jiným časopisem 
pro mou věkovou kategorii a představím 
ostatním pozitiva a negativa obou z nich. 
Vyhledám alespoň pět odpovědí na nezná-
mé otázky s využitím internetu.
U dvou problémů, které mají více možných 
řešení, vyberu nejlepší řešení a řeknu proč.
Dokážu podle návodu zprovoznit přístroj 
(domácí spotřebič, GPS…).
Naplánuji přiměřeně dlouhou trasu 
výpravy tak, abychom navštívili několik 
zajímavých míst a zároveň se stihli vrátit 
vybraným dopravním spojením.















Pokud se chci zlepšit v prezento-
vání a vyjadřování se, splním jednu 
aktivitu, kterou si určím.

Prezentace
I když vím, že mluvit před lidmi je těžké, nenechám se odra-
dit trémou a dokážu posluchačům říct, co mám na mysli. To, že 
umím ostatním sdělit hlavní myšlenku nějakého díla, je jedním 
z klíčů k úspěchu v životě.

Vysvětlím nováčkovi jedno z témat nováč-
kovské zkoušky.
Vymyslím reklamu (plakát, letáček,...) na 
družinovou nebo oddílovou akci, abych na 
ni nalákal co nejvíce lidí. 
Napíšu článek do oddílového časopisu.
Vysvětlím pravidla hry ostatním členům 
oddílu/družiny.
Zlepším se při vystupování před ostatními 
v oddílu i ve škole.
Představím svůj koníček nebo zájem ostat-
ním členům družiny.
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Pokud se chci zlepšit v prezento-
vání a vyjadřování se, splním jednu 
aktivitu, kterou si určím.

Prezentace
I když vím, že mluvit před lidmi je těžké, nenechám se odra-
dit trémou a dokážu posluchačům říct, co mám na mysli. To, že 
umím ostatním sdělit hlavní myšlenku nějakého díla, je jedním 
z klíčů k úspěchu v životě.

Zkusím vytvořit příspěvek do novin, rozhla-
su či televize.
Napíšu nebo zprostředkuji družině recenzi 
na přečtenou knihu, shlédnutý � lm, navští-
vené webové stránky apod. 
Na téma skautingu obsahově připravím 
několikadílný seriál krátkých prezentací 
(formou novin, výstavky, rozhlasové, tele-
vizní či internetové prezentace).
Zjistím, v čem bych měl zlepšit svůj projev, 
a začnu na tom soustavně pracovat.
Vystoupím s vlastním číslem (přednes, 
hudba, zpěv, kouzla apod.) na nějaké veřej-
né akci (ne pouze pro oddíl).











Pokud se chci zlepšit v manuální 
zručnosti, splním dvě aktivity, kte-
ré si určím.

Manuální zručnost
Není to jen tak vytvořit něco užitečného nebo pěkného. Proto 
trénuju, aby mi praktické činnosti šly ještě lépe než dřív. Pokud 
budu takto všestranný a dokážu rukama udělat spoustu věcí, 
určitě se ve světě neztratím.

Na výpravy si správně sbalím batoh. Dokáži 
si sbalit věci podle seznamu.
Sám nebo s družinou vyrobím ozdobný 
nebo užitečný předmět či stavbu (ozdobu, 
vyšívaný ubrousek, model letadla, táboro-
vou stavbu, kus nábytku apod.).
Vyrobím jednu věc z oblasti, která mě 
zajímá.
Jednoduchými libovolnými uměleckými 
prostředky se pokusím umělecky ztvárnit 
vybraný námět.
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Pokud se chci zlepšit v manuální 
zručnosti, splním dvě aktivity, kte-
ré si určím.

Manuální zručnost
Není to jen tak vytvořit něco užitečného nebo pěkného. Proto 
trénuju, aby mi praktické činnosti šly ještě lépe než dřív. Pokud 
budu takto všestranný a dokážu rukama udělat spoustu věcí, 
určitě se ve světě neztratím.

Podle seznamu si sbalím sám batoh nebo 
jiné zavazadlo na delší pobyt mimo domov 
(tábor, škola v přírodě, hory).
Sám nebo s družinou vyrobím ozdobný 
nebo užitečný předmět či stavbu (ozdobu, 
vyšívaný ubrousek, model letadla, táboro-
vou stavbu, kus nábytku apod.).
Vyrobím jednu věc z oblasti, která mě 
zajímá.
Jednoduchými libovolnými uměleckými 
prostředky se pokusím umělecky ztvárnit 
vybraný námět.
Vymyslím a připravím výzdobu klubovny 
k různým příležitostem (Vánoce, návštěvní 
den pro rodiče, tématická nástěnka apod.).











Pokud chci více rozumnět sobě 
a svému životu, splním dvě vyzna-
čené aktivity a jednu další, kterou 
si určím.

Já a můj život
Jsem rád na světě, i když život není vždycky snadný. Vím, že 
můj život má velikou cenu. Jsem totiž člověkem s jedinečným 
posláním. Snažím se v lidech i ve světě kolem sebe vidět dobro, 
ne jenom špatné stránky. Pokouším se dívat „pod povrch“ věcí 
a hledat v nich smysl a krásu.

Zlepším se ve schopnosti  přemáhat 
svoje špatné nálady a rozmrzelosti.
Zlepším se ve schopnosti v tichu  sou-
středěně naslouchat tomu, jak mě 
oslovují (jak na mě působí) věci a lidé 
kolem mě (například potůček, květi-
na, ptáci, mimino v kočárku, náš pes, 
strom, chléb apod.).
Vysvětlím svým vrstevníkům, jak chápu 
bod zákona Skaut je veselé mysli.
Ukážu na konkrétních příkladech, v jakém 
smyslu může být pohádka pravdivá.
Podle vlastního výběru shromáždím pět 
skutečností (předmět, skladbu, obraz 
apod.), které se mi líbí, a pět, které se mi 
nelíbí. Pokusím jsem se zjistit, proč se mi ty 
prvé líbí a ty druhé ne.
Připravím na výpravě či na táboře stezku, 
na níž bylo aspoň pět pozoruhodných či 
krásných přírodních detailů.
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Pokud chci více rozumnět sobě 
a svému životu, splním dvě vyzna-
čené aktivity a jednu další, kterou 
si určím.

Já a můj život
Jsem rád na světě, i když život není vždycky snadný. Vím, že 
můj život má velikou cenu. Jsem totiž člověkem s jedinečným 
posláním. Snažím se v lidech i ve světě kolem sebe vidět dobro, 
ne jenom špatné stránky. Pokouším se dívat „pod povrch“ věcí 
a hledat v nich smysl a krásu.

Zjistím, v čem se můžu spolehnout 
na sebe a  v čem na ostatní členy své 
družiny.
Dokážu se alespoň 10 minut sám  sou-
středit na nějakou důležitou otázku 
(např. Kdo jsem? nebo Koho mám sku-
tečně rád?) O výsledku si popovídám 
s někým, komu důvěřuji.
Umím u různých her určit, jaký je jejich 
smysl.
Umím vysvětlit, jaký je rozdíl mezi povolá-
ním a zaměstnáním.
Vyberu si umělecké dílo, které se mi líbí 
(obraz, kniha, hudba, stavba…), a vysvět-
lím, proč se mi líbí.Pro svoje kamarády 
uspořádám přehlídku svých oblíbených 
písní (skladeb) a doplním to výkladem, 
proč se mi líbí.
Vytvořím si svůj osobní erb.













Pokud chci pokročit ve svém 
mravním jednání, splním dvě 
vyznačené aktivity a jednu další, 
kterou si určím.

Moje svědomí
Skutečně chci žít  podle skautského slibu a zákona. Rozumím 
tomu, proč je  takový život  správný. Abych tak dokázal žít, 
snažím se poslouchat své svědomí, které mi pomáhá rozlišit, co 
je správné a co ne.  Chci být spolehlivý a statečný, abych obstál 
i v těžkých situacích a dokázal být dobrým člověkem nejenom 
ve chvíli, kdy mě někdo vidí, ale i sám před sebou.  Chci být 
svým blízkým opravdovým přítelem, na kterého se mohou vždy 
spolehnout.

Rozumím skautskému slibu a zákonu.
Je spolehnutí na moje slovo, plním, 
co slíbím.
Dokáži v několika konkrétních situacích 
uznat před ostatními svou chybu a pro 
příště  jsem se z těch chyb poučil.
Prokáži statečnost v několika konkrétních 
situacích.
Svoje osobní, skautské i školní záležitosti  
udržuji v pořádku.
Dokáži z hlediska morálního jednání (dobra 
a zla) rozebrat alespoň tři příběhy.
Dodržuji tři měsíce Modrý život, na jehož 
pravidlech jsem se dohodnul se svým rád-
cem (s rodiči, vůdcem,  duchovním, učite-
lem, starším sourozencem apod.).
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Pokud chci pokročit ve svém 
mravním jednání, splním dvě 
vyznačené aktivity a jednu další, 
kterou si určím.

Moje svědomí
Skutečně chci žít  podle skautského slibu a zákona. Rozumím 
tomu, proč je  takový život  správný. Abych tak dokázal žít, 
snažím se poslouchat své svědomí, které mi pomáhá rozlišit, co 
je správné a co ne.  Chci být spolehlivý a statečný, abych obstál 
i v těžkých situacích a dokázal být dobrým člověkem nejenom 
ve chvíli, kdy mě někdo vidí, ale i sám před sebou.  Chci být 
svým blízkým opravdovým přítelem, na kterého se mohou vždy 
spolehnout.

Dokážu s pomocí otázek dospělého, 
kterému důvěřuji, uvažovat o tom, 
jak se vlastně  skutečně rozhoduji, 
když jde o morální jednání. 
Snažím se skautsky žít i mimo oddíl.
Prokáži statečnost ve třech dalších kon-
krétních situacích.
Zlepšil jsem se v zodpovědném plnění 
svých povinností a úkolů.
Dokážu skautský zákon srovnat alespoň se 
dvěma jinými obdobnými pravidly morál-
ního života (zákonem Lesní moudrosti, 
Desaterem apod.).
Prokáži ve třech konkrétních přípa-
dech svou schopnost obstát v náročných 
situacích.
Dodržuji šest měsíců Modrý život, na jehož 
pravidlech jsem se dohodnul se svým 
rádcem (s rodiči, vůdcem, duchovním, uči-
telem apod.).
Dokáži z hlediska morálního jednání roze-
brat (další) tři příběhy.

















Pokud se chci posunout ve svém 
osobním rozvoji, splním jednu 
vyznačenou aktivitu a jednu další, 
kterou si určím.

Můj osobní rozvoj
Dovedu se zamyslet nad tím, jaký chci v životě být, čeho chci 
dosáhnout a co proto musím udělat. Nedovolím vlastní lenosti, 
aby mi řídila život. I když se mi někdy nechce dělat spoustu věcí, 
přemůžu se, protože vím, že jsou důležité. 

Vyberu si aspoň jednu věc, která je mi 
sice příjemná, ale není prospěšná / 
zdravá / hospodárná... a naučím se si 
ji odepřít.
Promyslím, co vše je potřeba udělat při 
připravě nějakého menšího projektu (např. 
výpravy) a jak to vše spolu souvisí.
Opakovaně překonávám svou lenost, trému 
a snesu určité nepohodlí.
Vím, jaké knihy jsou pro mě vhodné, 
a jejich četbě jsem se věnoval víc než 
dosud.
Navštívím divadlo či muzeum.
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Pokud se chci posunout ve svém 
osobním rozvoji, splním jednu 
vyznačenou aktivitu a jednu další, 
kterou si určím.

Můj osobní rozvoj
Dovedu se zamyslet nad tím, jaký chci v životě být, čeho chci 
dosáhnout a co proto musím udělat. Nedovolím vlastní lenosti, 
aby mi řídila život. I když se mi někdy nechce dělat spoustu věcí, 
přemůžu se, protože vím, že jsou důležité. 

Zlepším se v tom, abych  se  věnoval 
i věcem, které mě nemusí bavit, ale 
jsou nutností (úklid klubovny nebo 
vlastních věcí, učení do školy, pomoc 
doma, stavba tábora atd.).
Rozšiřuji a prohlubuji své vědomosti 
z nějaké oblasti, která mě zvlášť zajímá 
(četbou časopisu, knih,debatou, pomocí 
internetu atd.).
Zjistím, jaký je můj nejlepší recept proti 
nudě a seznámím s ním ostatní.
Dokážu porovnávat různá díla (obrazy, 
hudbu, stavby apod.) a říct, co mají společ-
ného, čím se liší.









Pokud chci poznat hodnotu lidí 
a vztahů, splním jednu vyznače-
nou aktivitu a jednu další, kterou 
si určím.

Lidé a vztahy
Uvědomuji si, jak důležité jsou pro můj život vztahy s  lidmi 
kolem a jak je pro mě bolestné, když jsem osamělý nebo když 
se pohádám s člověkem, na kterém mi záleží. Vím, že o vztahy 
s mými blízkými je třeba pečovat, dávat jim najevo svou lásku 
a přátelství. Chci řešit problémy, které se ve vztazích vyskytnou, 
i když je to těžké nebo nepříjemné. Snažím se druhé lidi pocho-
pit – oni přece nemusí nutně vidět věci stejně jako já!

V družině i oddíle se snažím udržovat 
s druhými dobré vztahy, poznávat je, 
nestraním se kolektivu a přispívám 
k přátelské atmosféře.
Mám několik dobrých kamarádů (v oddílu 
i mimo). 
Pravidelně se zabývám tím, jak druhým 
dělat radost. 
Opakovaně prokážu, že pro druhé dokážu 
něco obtížného vydržet.
Dokážu druhé potěšit, když jsou smutní 
nebo je jim jinak zle.
Opakovaně pomohu kamarádskému řešení 
kon� iktů (v oddílu i mimo oddíl).
Promluvím si s dospělými, kterým věřím, 
o vztazích ve své rodině.
Udělám radost někomu z rodičů.
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Pokud chci poznat hodnotu lidí 
a vztahů, splním dvě vyznačené 
aktivity a jednu další, kterou si 
určím.

Lidé a vztahy
Uvědomuji si, jak důležité jsou pro můj život vztahy s  lidmi 
kolem a jak je pro mě bolestné, když jsem osamělý nebo když 
se pohádám s člověkem, na kterém mi záleží. Vím, že o vztahy 
s mými blízkými je třeba pečovat, dávat jim najevo svou lásku 
a přátelství. Chci řešit problémy, které se ve vztazích vyskytnou, 
i když je to těžké nebo nepříjemné. Snažím se druhé lidi pocho-
pit – oni přece nemusí nutně vidět věci stejně jako já!

Opakovaně prokážu, že dokážu 
odpouštět druhým i sobě. 
Dokážu dodržovat pravidla, která pla-
tí pro život v oddílu, ve škole i u nás 
doma – a vím, proč je to správné.
Opakovaně pomohu kamarádskému řešení 
kon� iktů (v oddílu i mimo oddíl).
Dokážu navazovat vztahy i s lidmi, kteří 
nepatří do mého bezprostředního okolí.
Systematicky se budu věnovat někomu, 
kdo byl v prostředí nový (v oddílu, ve škole, 
v místě bydliště apod.).
Celý týden se budu snažit řešit všech-
ny rozepře v klidu bez hádek, nadává-
ní a skuhrání. Vždy se pokusím najít 
kompromis.













Pokud chci rozvíjet svoje vzta-
hy, splním dvě aktivity, které si 
určím.

Moje vztahy
Vím, že když někomu věřím a spoléhám se na něj, riskuji, že mi 
může ublížit. Přesto si uvědomuji, že bez důvěry není mož-
né prožít opravdové přátelství nebo lásku. Zároveň se snažím 
nezneužít důvěry, kterou mi dá někdo blízký. Snažím se také 
druhé pochopit a mluvit s nimi i o problémech ve vztahu, neče-
kám, že mě automaticky pochopí. Umím požádat o radu nebo 
o pomoc. Vím, že s pubertou se nemění jen mé tělo, ale i vztahy 
k druhému pohlaví. Snažím se proto pochopit vztah mezi sexu-
alitou a láskou, neizoluji jedno od druhého a neponižuji sexuali-
tu jen na úroveň těla nebo sprostých slov.

Přečtu si nějakou knihu o přátelství (např. 
Letopisy Narnie, Pán Prstenů…).
Ve třídě se budu kamarádit s klukama 
i holkama.
Zjistím, kde mi nejvíce utíkají sprostá slova 
(škola, mimo oddíl…). Pokusím se v tomto 
prostředí v průběhu 14 dní  zlepšit.
Popovídám si s rodiči nebo dospělými 
kamarády o změnách mého těla souvisejí-
cích s pubertou.
V situaci, kdy si nevím rady, požádám 
o pomoc (ve škole, družině, doma).
Když nebudu stíhat, co jsem slíbil, omlu-
vím se.
Podnikneme smíšenou jednodenní akci 
s oddílem.
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Pokud chci rozvíjet svoje vzta-
hy, splním dvě aktivity, které si 
určím.

Moje vztahy
Vím, že když někomu věřím a spoléhám se na něj, riskuji, že mi 
může ublížit. Přesto si uvědomuji, že bez důvěry není mož-
né prožít opravdové přátelství nebo lásku. Zároveň se snažím 
nezneužít důvěry, kterou mi dá někdo blízký. Snažím se také 
druhé pochopit a mluvit s nimi i o problémech ve vztahu, neče-
kám, že mě automaticky pochopí. Umím požádat o radu nebo 
o pomoc. Vím, že s pubertou se nemění jen mé tělo, ale i vztahy 
k druhému pohlaví. Snažím se proto pochopit vztah mezi sexu-
alitou a láskou, neizoluji jedno od druhého a neponižuji sexuali-
tu jen na úroveň těla nebo sprostých slov.

Ve třídě se budu snažit kamarádit s kluka-
ma i holkama.
Nebudu pomlouvat svoje kamarády 
a spolužáky.
Přečtu si nebo popovídám s někým, komu 
důvěřuji, o změnách v mém těle souvisejí-
cích s pubertou.
Když nebudu stíhat, co jsem slíbil, omlu-
vím se.
Připravím pro družinu program  o spole-
čenském chování  a naučím se sám základy 
společenského chování.
Spolu s družinou / oddílem absolvuji pro-
gramy zaměřené na důvěru (např. jištění 
v lanovém centru…).













Pokud se chci zlepšit v komunika-
ci mezi lidmi, splním jednu vyzna-
čenou aktivitu a jednu další, kte-
rou si určím.

Komunikace mezi lidmi
Chci rozumět druhým, správně chápat, co mi sdělují. K tomu je 
třeba druhým naslouchat a snažit se pochopit, jak se cítí. Také 
chci umět jasně říct, co mám na mysli, aby mi ostatní dobře 
rozuměli. Kon� ikty se pokouším řešit rozumnou domluvou, 
nenechávám se unést hněvem a výčitkami. Snažím se pochopit 
postoj druhého člověka, vidět jeho pohled na věc. Nebojím se 
přiznat chybu a omluvit se za ni.

Zjistím, co se druhým lidem na mém 
jednání líbí a co naopak ne.
Zlepším se v tom, abych druhým neskákal 
do řeči.
Na obrázcích (fotogra� ích)  dokážu správně 
určovat, jak se lidé na nich cítí nebo jaký 
mají právě mezi sebou vztah.
Rádce i vedoucí se na mě může spolehnout, 
když potřebuje ostatním po někom předat 
instrukci nebo vysvětlit pravidla hry.
Několikrát přispěji ke kamarádskému řeše-
ní nějaké kon� iktní situace.
Spolu s rádcem (vůdcem, rodičem) si 
pro sebe vymyslím trénink pozornosti 
a naslouchání.
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Pokud se chci zlepšit v komunika-
ci mezi lidmi, splním jednu vyzna-
čenou aktivitu a jednu další, kte-
rou si určím.

Komunikace mezi lidmi
Chci rozumět druhým, správně chápat, co mi sdělují. K tomu je 
třeba druhým naslouchat a snažit se pochopit, jak se cítí. Také 
chci umět jasně říct, co mám na mysli, aby mi ostatní dobře 
rozuměli. Kon� ikty se pokouším řešit rozumnou domluvou, 
nenechávám se unést hněvem a výčitkami. Snažím se pochopit 
postoj druhého člověka, vidět jeho pohled na věc. Nebojím se 
přiznat chybu a omluvit se za ni.

Zjistím, v jakých situacích druhé lidi 
(kamarády, rodiče, rádce, učitele 
apod.) nejčastěji špatně  chápu.
Zlepším se ve schopnosti zdůvodňovat 
svoje názory.
Zlepším se ve schopnosti poznávat 
momentální náladu lidí kolem sebe.
Zlepším se ve schopnosti druhým opravdu 
naslouchat.
Několikrát přispěji ke kamarádskému řeše-
ní nějaké kon� iktní situace.
Když někomu ublížím, dokážu se mu 
omluvit.













Pokud chci dokázat pomáhat dru-
hým, splním jednu vyznačenou 
aktivitu a jednu další, kterou si 
určím.

Moje pomoc druhým
Vím, jaké to je mít problémy, cítit se sám a potřebovat něčí radu 
a pomoc. Proto si uvědomuji, že i druzí jsou někdy v těžké situ-
aci, snažím se vidět jejich problémy a podle svých možností 
jim pomoci. Uvědomuji si, že lidé v mém okolí i v jiných zemích 
mohou mít problémy, které jsou mnohem větší, než ty moje. 
Snažím se tedy alespoň malou pomocí přispět k tomu, aby žili 
lepší život.

Budu si všímat  drobných potřeb dru-
hých a budu na ně  vhodně reagovat.
Společně s družinou se  budu podílet na 
dobrovolné pomoci potřebným.
Pravidelně pomáhám doma s domácími 
pracemi.
Vyrobím s družinou dárky pro obyva-
tele domova důchodců (děti z dětské-
ho domova) a předám jim je k Vánocům 
(Velikonocům).
Alespoň pět členů našeho oddílu mi potvr-
dilo, že jsem je opakovaně dokázal pozor-
ně vyslechnout, když byli v nesnázích, 
a poskytnout jim pomoc.
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Pokud chci dokázat pomáhat dru-
hým, splním jednu vyznačenou 
aktivitu a jednu další, kterou si 
určím.

Moje pomoc druhým
Vím, jaké to je, mít problémy, cítit se sám a potřebovat něčí 
radu a pomoc. Proto si uvědomuji, že i druzí jsou někdy v těžké 
situaci, snažím se vidět jejich problémy a podle svých možností 
jim pomoci. Uvědomuji si, že lidé v mém okolí i v jiných zemích 
mohou mít problémy, které jsou mnohem větší, než ty moje. 
Snažím se tedy alespoň malou pomocí přispět k tomu, aby žili 
lepší život.

Opakovaně pomohu lidem ze svého 
okolí, kteří pomoc potřebují.
Budu se aktivně několikrát  podílet na 
vymýšlení a uskutečnění dobrovolné 
pomoci těm, kteří ji od nás potřebují.
Zúčastním se s oddílem akce na podporu 
některé významné charitativní akce (např. 
Pomozte dětem, Postavme školu v Africe, 
apod.).
Pomohu opuštěnému kamarádovi (nový 
spolužák, dítě cizinců…),  aby se tu necítil 
sám a neměl potíže ve škole.
Přispěji na nějakou charitativní sbírku 
částkou alespoň 20 Kč, kterou jsem sám 
ušetřil.











Pokud chci být plnohodnotným 
členem rodiny, splním jednu akti-
vitu, kterou si určím.

Moje rodina
I když možná moje rodina není ideální, uvědomuji si, jak je pro 
mě důležité mít domov a příbuzné, kteří mi pomohou, když je 
mi nejhůř. Neberu proto svou rodinu jako samozřejmost, ale 
snažím se nejenom přijímat, ale i dávat. Rodina pro mě není 
jen „hotel“, kde se najím a vyspím, ale uvědomuji si, že o vzta-
hy s příbuznými musím pečovat stejně jako o vztahy s mými 
přáteli. 

Poprosím rodiče, babičku, dědečka, aby si 
se mnou povídali o svém dětství, ukázali 
mi staré rodinné fotky apod.
Dokážu rodičům a prarodičům vysvětlit 
svoje názory a přání (do jakých kroužků 
chci chodit apod.).
Vezmu si na starost nějaký úkol, se kterým 
budu rodičům doma pravidelně pomáhat 
(luxování v mém pokoji, vynášení koše, 
menší nákupy apod.) a budu se snažit, aby 
na mě bylo spolehnutí.
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Pokud chci být plnohodnotným 
členem rodiny, splním jednu akti-
vitu, kterou si určím.

Moje rodina
I když možná moje rodina není ideální, uvědomuji si, jak je pro 
mě důležité mít domov a příbuzné, kteří mi pomohou, když je 
mi nejhůř. Neberu proto svou rodinu jako samozřejmost, ale 
snažím se nejenom přijímat, ale i dávat. Rodina pro mě není 
jen „hotel“, kde se najím a vyspím, ale uvědomuji si, že o vzta-
hy s příbuznými musím pečovat stejně jako o vztahy s mými 
přáteli. 

S pomocí svojí rodiny se pokusím na-
malovat rodový strom – uvedu v něm 
svoje sourozence, rodiče, tety a strejdy, 
bratrance a sestřenice, dědečky a babič-
ky – u každého se pokusím zjistit místo 
a datum narození.
Budu si všímat, když potřebují rodiče, 
babička a děda nebo sourozenci s něčím 
pomoci, sám se jim s pomocí nabídnu.
Dokážu rodičům a prarodičům vysvětlit 
svoje názory a přání (jak chci trávit volný 
čas  a proč apod.).







Pokud chci lépe rozumnět životu 
se svými vrstevníky, splním dvě 
aktivity, které si určím.

Moje parta
Mám v družině i ve škole kamarády, se kterými si rozumím a pro 
které taky občas vymyslím nějakou akci. Když mám pocit, že 
věc, kterou jdou dělat, není správná, umím se jim jako správný 
přítel postavit a nejít slepě za nimi. Zároveň ale umím vyslech-
nout jejich názor na mě a mé jednání a přemýšlet o něm.

Jeden měsíc nevynechám vůbec žádnou 
akci družiny ani oddílu.
Vyrazím se svými kamarády (ze školy, 
družiny apod.) na nějakou akci, kterou si 
sami naplánujeme (kino, divadlo, účast na 
sportovním klání apod.).
Na jednom výletě a jedné družinovce 
poskytnu zpětnou vazbu na program.
Když se mi něco v družinové / oddílové 
činnosti líbí nebo nelíbí, dokážu to popsat 
rádci nebo vedoucímu oddílu.
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Pokud chci lépe rozumnět životu 
se svými vrstevníky, splním dvě 
aktivity, které si určím.

Moje parta
Mám v družině i ve škole kamarády, se kterými si rozumím a pro 
které taky občas vymyslím nějakou akci. Když mám pocit, že 
věc, kterou jdou dělat, není správná, umím se jim jako správný 
přítel postavit a nejít slepě za nimi. Zároveň ale umím vyslech-
nout jejich názor na mě a mé jednání a přemýšlet o něm.

Připravím pro svou družinu nějaký pro-
gram mimo pravidelnou schůzku.
Zúčastním se v družině nebo oddílu debaty 
o tom, jak vypadají vztahy v naší školní 
třídě.
Pomohu nováčkovi tak, aby se v družině 
cítil dobře (seznámím ho s družinovými / 
oddílovými rituály).
Zastanu se spolužáka, kterého ostatní ve 
třídě šikanují. Když se šikana opakuje, dám 
o věci vědět třídní učitelce.
Dokážu říci, co se mi na oddílové činnosti 
líbí nebo nelíbí a zdůvodním proč.
Se svou družinou vyzveme jinou družinu na 
souboj v nějaké zajímavé disciplíně.













Pokud chci zlepšovat naši týmo-
vou práci, splním jednu aktivitu, 
kterou si určím.

Můj tým
Kdybych byl na světě sám, nemusel bych nikomu pomáhat, 
nikdo by mi do ničeho nekecal a mohl bych si dělat, co bych 
chtěl. Ale taky by mi bylo smutno a nedokázal bych toho tolik, 
jako když se spojím s ostatními. Každý je dobrý v něčem jiném 
a také se toho jeden od druhého můžeme dost naučit. I když 
je někdy těžké s ostatními vyjít a přijmout cizí názor, nakonec 
vždy víc hlav víc ví.

Sepíšu si, co mohu nabídnout své družině 
(v jakých oddílových činnostech jsem dob-
rý, co mě baví) a prodiskutuji s rádcem, 
jak se mohu nejlépe zapojit do družinové 
činnosti. 
Vysvětlím, co má v našem oddíle na starost 
oddílový vedoucí, oddíloví rádci, podrádci, 
jednotliví řadoví členi. 
Zúčastním se se svou družinou Svojsíkova 
závodu.
Spolu s dalšími členy družiny připravím hru 
na družinovou akci.
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Pokud chci zlepšovat naši týmo-
vou práci, splním jednu aktivitu, 
kterou si určím.

Můj tým
Kdybych byl na světě sám, nemusel bych nikomu pomáhat, 
nikdo by mi do ničeho nekecal a mohl bych si dělat, co bych 
chtěl. Ale taky by mi bylo smutno a nedokázal bych toho tolik, 
jako když se spojím s ostatními. Každý je dobrý v něčem jiném 
a také se toho jeden od druhého můžeme dost naučit. I když 
je někdy těžké s ostatními vyjít a přijmout cizí názor, nakonec 
vždy víc hlav víc ví.

Při dlouhodobějším společném úkolu při-
jmu za vlastní náš společný cíl, na kterém 
pracujeme.
Připravím a uskutečním se svou družinou 
nebo jinou skupinou alespoň jeden týmový 
úkol (hru po stanovištích pro mladší, scén-
ku na besídku…).
Zúčastním se se svou družinou Svojsíkova 
závodu.
S družinou uvařím jídlo o několika 
chodech.
Naplánuju s družinou družinový výlet.











Pokud chci porozumět demokra-
cii, splním jednu aktivitu, kterou 
si určím.

Já a demokracie
V každé, i té sebemenší skupině, existují pravidla, které je tře-
ba dodržovat. Nejsou tu proto, aby nás otravovala, ale naopak 
proto, aby se nám dobře spolupracovalo, abychom si neško-
dili, abychom se dokázali dohodnout. Některá znám už dlou-
ho, rozumím jim a nedělá mi problém se jimi řídit, nad jinými 
musím trochu přemýšlet nebo se obrátit na lidi, kteří se jimi 
zabývají, abych našel jejich smysl. Neodsuzuji ostatní, pokud se 
chovají, přemýšlejí nebo vypadají jinak, než já. Respektuji jejich 
odlišnost, pokud není v rozporu se zákony a nikomu neubližuje.

Sepíšu stávající pravidla pro chování v klu-
bovně či na táboře a navrhnu úpravy. Zdů-
vodním, proč je důležité je dodržovat a sám 
se jimi budu řídit. 
Alespoň na dva měsíce na sebe vezmu 
jeden z následujících úkolů: 

budu hlídat docházku nebo/a bodování 
své družiny, 
postarám se o úklid klubovny,
budu aktualizovat družinovou nástěnku, 
oddílovou vývěsku apod.,
připravím jednu část družinové schůzky.

Dokážu přijmout rozhodnutí většiny, pokud 
jeho výsledek neodporuje morálním zása-
dám (to znamená nesměřuje k něčemu 
zlému).
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Pokud chci porozumět demokra-
cii, splním jednu aktivitu, kterou 
si určím.

Já a demokracie
V každé, i té sebemenší skupině, existují pravidla, které je tře-
ba dodržovat. Nejsou tu proto, aby nás otravovala, ale naopak 
proto, aby se nám dobře spolupracovalo, abychom si neško-
dili, abychom se dokázali dohodnout. Některá znám už dlou-
ho, rozumím jim a nedělá mi problém se jimi řídit, nad jinými 
musím trochu přemýšlet nebo se obrátit na lidi, kteří se jimi 
zabývají, abych našel jejich smysl. Neodsuzuji ostatní, pokud se 
chovají, přemýšlejí nebo vypadají jinak, než já. Respektuji jejich 
odlišnost, pokud není v rozporu se zákony a nikomu neubližuje.

Sepíši / vysvětlím ostatním pravidla, která 
bude nutné dodržovat během cyklistického 
výletu družiny / oddílu. 
Při náhodně vzniklé kon� iktní situaci se 
vynasnažím přispět k urovnání problémů 
takovým způsobem, aby nikomu nebylo 
ublíženo.
Sepíši spolu s družinou pravidla, podle 
kterých se budeme řídit při společném 
rozhodování.
Vysvětlím, co to znamená demokracie 
a najdu konkrétní příklady v oddíle.
Na několika konkrétních příkladech 
ukážu (ze života, z literatury apod.), jak to 
dopadá, když nejsou pravidla demokracie 
respektována.











Pokud si chci poradit v občan-
ském životě, splním jednu aktivi-
tu, kterou si určím.

Můj občanský život
Demokracie nejsou jen volby, je to spíš určitý způsob života. Znamená to 
zajímat se o své okolí, chtít a umět ovlivňovat, co se kolem mě děje. Na to 
nemusím být politik – stačí, když se dají sousedé dohromady a opraví dět-
ské hřiště, když si maminky pomáhají hlídat děti, když parta nadšenců zor-
ganizuje hudební festival a nebo třeba kroužky pro děti… Všechno jsou to 
věci, které nejsou placené, ale lidé je dělají, protože to má smysl a nese to 
jiný užitek než peníze. I já můžu ovlivnit dění kolem sebe, nestačí jen če-
kat, kdo to udělá za mě. Určitě najdu možnost, jak sám zorganizovat nebo 
podpořit nějakou prospěšnou činnost ve svém okolí.

Navrhnu a s pomocí svých přátel provedu 
drobnou akci na pomoc blízkému okolí, 
např. vyčištění koryta potoka, oprava kap-
ličky, systém na třídění odpadu, …
Najdu na mapě, kde je obecní/městský 
úřad a knihovna a vysvětlím, co se v těchto 
institucích odehrává.
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Pokud si chci poradit v občan-
ském životě, splním jednu aktivi-
tu, kterou si určím.

Můj občanský život
Demokracie nejsou jen volby, je to spíš určitý způsob života. Znamená 
to zajímat se o své okolí, chtít a umět ovlivňovat, co se kolem mě děje. 
Na to nemusím být politik – stačí, když se dají sousedé dohromady 
a opraví dětské hřiště, když si maminky pomáhají hlídat děti, když parta 
nadšenců zorganizuje hudební festival a nebo třeba kroužky pro děti… 
Všechno jsou to věci, které nejsou placené, ale lidé je dělají, protože to 
má smysl a nese to jiný užitek než peníze. I já můžu ovlivnit dění kolem 
sebe, nestačí jen čekat, kdo to udělá za mě. Určitě najdu možnost, jak 
sám zorganizovat nebo podpořit nějakou prospěšnou činnost aktivitu 
ve svém okolí.

Zúčastním se nějaké větší práce na pomoc 
blízkému okolí – sázení stromků, budování 
dětského hřiště apod.
Zjistím, jaké významné osobnosti z našeho 
města bydlí v okolních ulicích (starosta, 
zastupitelé, primář nemocnice, soudce, 
ředitel školy…).
Připravím pro svou družinu galerii několika 
významných osobností své obce, kterých si 
sám vážím, doplním ji fotogra� emi, články 
z místních novin...







Pokud se chci vyznat v dnešním 
propojeném světě, splním jednu 
aktivitu, kterou si určím.

Propojený svět
Dnešní svět je velmi složitý a není lehké se v něm vyznat. Skaut 
se ale nevzdává a snaží se přijít věcem na kloub, zjistit, co a jak 
spolu souvisí. Když vím, jak věci souvisejí, tak je mi třeba jasné, 
že někdo musí řídit � rmy a někdo čistit kanalizaci, prostě neo-
bejdeme se bez jednoho ani bez druhého, a tak se na nikoho 
nekoukám skrz prsty. I když nemůžu pochopit všechny vazby, 
příčiny a důsledky v dění kolem sebe, provázanost celého světa 
mi dává naději, že i malý dobrý skutek může svět změnit k lepší-
mu. Nikdo z nás není ostrov sám pro sebe. Občas každý potře-
bujeme pomoc, je nutné nabízet pomocné ruce.

Pomohu kamarádovi, kterému se v nějaké 
týmové hře (fotbal, basket, bojovky) něco 
nepovedlo, najít příčiny neúspěchu a pod-
pořím ho ve snaze je odstranit.
Řeknu si o pomoc někomu jinému než 
rodičům nebo vůdci s něčím, co sám 
nezvládám.
Zamyslíme se v družině nad tím, jak fungo-
val svět před 100 lety.
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Pokud se chci vyznat v dnešním 
propojeném světě, splním jednu 
aktivitu, kterou si určím.

Propojený svět
Dnešní svět je velmi složitý a není lehké se v něm vyznat. Skaut 
se ale nevzdává a snaží se přijít věcem na kloub, zjistit, co a jak 
spolu souvisí. Když vím, jak věci souvisejí, tak je mi třeba jasné, 
že někdo musí řídit � rmy a někdo čistit kanalizaci, prostě neo-
bejdeme se bez jednoho ani bez druhého, a tak se na nikoho 
nekoukám skrz prsty. I když nemůžu pochopit všechny vazby, 
příčiny a důsledky v dění kolem sebe, provázanost celého světa 
mi dává naději, že i malý dobrý skutek může svět změnit k lepší-
mu. Nikdo z nás není ostrov sám pro sebe. Občas každý potře-
bujeme pomoc, je nutné nabízet pomocné ruce.

Zúčastním se projektu na pomoc chudým 
a potřebným u nás nebo v rozvojových 
zemích.
Vysvětlím někomu (kamarádovi, rodi-
čům, nováčkovi), proč je pomoc chudým 
a potřebným důležitá.
Nějakým způsobem (scénka, plakát…) 
znázorním, jaké všechny profese jsou třeba 
na to, aby se postavil dům, aby se dům 
udržel v provozu.







Pokud chci porozumět dnešnímu 
různorodému světu, splním jednu 
vyznačenou aktivitu a jednu další, 
kterou si určím.

Různost světa
Každý den se potkáváme s desítkami lidí. Každý z nich je jiný, každý žije svůj 
život trochu jinak, ale všichni jsou součástí naší společnosti. I já se liším od 
svých kamarádů, třeba jen tím, že jsem skaut nebo poslouchám jinou hudbu. 
Někteří lidé jsou o trochu více jiní než já, narodili se třeba v jiné zemi nebo se 
jim stal úraz. Tato odlišnost ale nesmí být důvodem k tomu, abych se jim vy-
hýbal. Dobré přátelství může vzniknout mezi rozmanitými lidmi a může mě 
v mnohém obohatit. Stačí jen být otevřený a navzájem se více poslouchat. 
Vím, že každý člověk má svoji cenu, ať je starý, handicapovaný, nebo vyzná-
vá jiné hodnoty než já. Neurážím ho a neposmívám se mu. Nestraním se 
nových lidí, kteří přicházejí do kolektivu. Jsem ochotný jim pomoci, pokud to 
potřebují. Zajímají mě lidé jiných kultur. Sháním si o jiných kulturách informa-
ce, abych pak věděl, jak se chovat, když se s nimi setkám.

Nebudu se posmívat ostatním za 
jejich odlišnost, vzhled, schopnosti, 
místo bydliště, způsob mluvení atd. 
(nejen v oddíle ale i ve třídě). Zasta-
nu se někoho, kdo je terčem tohoto 
posměchu.
Pozvu na skautskou akci handicapovaného 
vrstevníka nebo příslušníka jiné kultury.
Navštívím památku svázanou s jinou 
kulturou či památku náboženského rázu 
(památník odsunu, synagoga, pokud 
nejsem věřící, tak i kostel) a umím se zde 
chovat ohleduplně a s úctou k symbolům 
jiných lidí. 
Naučím se píseň v jazyce jiném než je češ-
tina nebo angličtina a vím, co znamenají 
její slova.
Podívám se (poslechnu si) na pořad o čes-
kých menšinách nebo si poslechnu menši-
novou nebo zahraniční hudbu, která není 
anglicky.
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Pokud chci porozumět dnešnímu 
různorodému světu, splním jednu 
aktivitu, kterou si určím.

Různost světa
Každý den se potkáváme s desítkami lidí. Každý z nich je jiný, každý žije svůj ži-
vot trochu jinak, ale všichni jsou součástí naší společnosti. I já se liším od svých 
kamarádů, třeba jen tím, že jsem skaut nebo poslouchám jinou hudbu. Někteří 
lidé jsou o trochu více jiní než já, narodili se třeba v jiné zemi nebo se jim stal 
úraz. Tato odlišnost ale nesmí být důvodem k tomu, abych se jim vyhýbal. Dob-
ré přátelství může vzniknout mezi rozmanitými lidmi a může mě v mnohém 
obohatit. Stačí jen být otevřený a navzájem se více poslouchat. Vím, že každý 
člověk má svoji cenu, ať je starý, handicapovaný, nebo vyznává jiné hodnoty 
než já. Neurážím ho a neposmívám se mu. Nestraním se nových lidí, kteří při-
cházejí do kolektivu. Jsem ochotný jim pomoci, pokud to potřebují. Zajímají mě 
lidé jiných kultur. Sháním si o jiných kulturách informace, abych pak věděl, jak se 
chovat, když se s nimi setkám.

Pomůžu s přípravou návštěvy handicapo-
vaného vrstevníka nebo příslušníka jiné 
kultury na skautské akci. Připravím oddíl 
na tuto návštěvu.
Zúčastním se akce s mezinárodní účastí 
nebo akce v zahraničí.
Jdu ven s handicapovaným vrstevníkem či 
příslušníkem jiné kultury nebo ho pozvu na 
návštěvu.
Při návštěvě cizí země se bavím s místními 
lidmi.









Pokud chci poznat příběhy našeho 
světa, splním jednu aktivitu, kte-
rou si určím.

Příběhy našeho světa
Nežijeme život jako stránku učebnice, rozdělený na letopočty, 
poučky a čísla, není to věda, ale příběh. I v historii lidé nepsali 
dějiny, ale prostě žili své příběhy. Pokud se na minulost dokážu 
takto dívat, přestane být jen sbírkou letopočtů, ale mohu v ní 
hledat zajímavosti, odpověď na otázky, proč jsem, jaký jsem 
i poučení pro dnešek. 

S družinou vytvořím mapu kulturních 
památek nebo jiných kulturních zajíma-
vostí okolí - hrady, zříceniny, kostely, boží 
muka, kapličky.
Sestavím rodokmen své rodiny – čtyři 
generace, kde rodina žila.
Poslechnu si vyprávění pamětníků o své 
rodině a obci.
Najdu ve starých kronikách zajímavou udá-
lost a přiblížím ji družině.
Zúčastním se tradiční akce v obci nebo 
v regionu – tradiční trhy, historické trhy, 
festival.
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Pokud chci poznat příběhy našeho 
světa, splním jednu aktivitu, kte-
rou si určím.

Příběhy našeho světa
Nežijeme život jako stránku učebnice, rozdělený na letopočty, 
poučky a čísla, není to věda, ale příběh. I v historii lidé nepsali 
dějiny, ale prostě žili své příběhy. Pokud se na minulost dokážu 
takto dívat, přestane být jen sbírkou letopočtů, ale mohu v ní 
hledat zajímavosti, odpověď na otázky, proč jsem, jaký jsem 
i poučení pro dnešek. 

Vysvětlím nováčkovi význam dvou symbo-
lů (jedním je lilie).
Nacvičím s družinou místní pověst a před-
vedu ji vlčatům, světluškám nebo jinému 
publiku.
Vytvořím ilustraci k historické pověsti 
– příběhu.
Dovyprávím nedokončený příběh několika 
způsoby.
Najdu ulici pojmenovanou po místním 
rodákovi a zjistím, kdo to byl a čím je 
významný.











Pokud chci poznat hodnotu příro-
dy, splním jednu aktivitu, kterou 
si určím.

Hodnota přírody
Snažím se vidět krásu přírody a co nejvíce ji poznávat, abych 
ji měl rád a záleželo mi na tom, co se s ní v našem světě děje. 
Uvědomuji si, že člověk je přímo závislý na přírodě a nemůže 
bez ní existovat nejen fyzicky (suroviny, čistý vzduch a voda...), 
ale i duševně – pokud by člověk žil pouze obklopen betonem 
a asfaltem, stal by se z něj „duševní mrzák“.

Na táboře budu udržovat pořádek na celém 
tábořišti i v blízkém okolí, postarám se o to, 
aby se nikde nepovalovaly odložené věci 
a odpadky. 
Začnu se pravidelně starat o kus zahrady 
doma, o pokojové květiny nebo o domá-
cí zvíře (pes, králíci, rybičky,…). Zjistím, 
co potřebují k životu, a zajistím jim dobré 
životní podmínky.
Vyberu si nějaké místo v přírodě (kus lesa, 
louku, bažinu, skálu) a pokusím se vypát-
rat, jak se na jeho vývoji a dnešním vzhledu 
podílela lidská činnost. 
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Pokud chci poznat hodnotu příro-
dy, splním jednu aktivitu, kterou 
si určím.

Hodnota přírody
Snažím se vidět krásu přírody a co nejvíce ji poznávat, abych 
ji měl rád a záleželo mi na tom, co se s ní v našem světě děje. 
Uvědomuji si, že člověk je přímo závislý na přírodě a nemůže 
bez ní existovat nejen fyzicky (suroviny, čistý vzduch a voda...), 
ale i duševně – pokud by člověk žil pouze obklopen betonem 
a asfaltem, stal by se z něj „duševní mrzák“.

Vypěstuji ze semínka rostlinu (pokojovou, 
zahradní, strom) a tři měsíce sleduji a zapi-
suji její vývoj.
Na výpravách nebo v okolí tábora najdu tři 
místa v přírodě, která považuji za krásná. 
Tato místa ukážu ostatním a vysvětlím, 
proč se mi líbí.
Vyberu si nějakou rostlinu, houbu, zvíře, 
která nemá na první pohled žádný užitek 
(jedovatá houba, lišejník, mech, slimák, 
…), a vysvětlím ostatním, jaký má význam 
v přírodě.







Pokud se chci zlepšit v pobytu 
v přírodě, splním jednu vyznače-
nou aktivitu a jednu další, kterou 
si určím.

Pobyt v přírodě
Baví mě chodit do přírody. Umím se správně obléci, vzít si 
potřebné věci, sbalit si batoh. V přírodě si vím rady, umím se 
o sebe postarat, vyznám se v mapě. Umím využít, co mi příroda 
dává. Umím se v přírodě chovat, neruším její obyvatele a neub-
ližuju jim.

Rozdělám oheň na ohništi, které sám 
postavím. Ohniště správně zahladím.
Během období čtyř měsíců nevynechám 
kvůli vlastní lenosti, zapomnětlivosti ... 
ani jednu výpravu. Na výpravách budu 
mít dobře sbaleno a budu mít správné 
vybavení.
Na výpravě najdu a ukážu družině běžné 
jedovaté rostliny a houby.
S pomocí mapy a zadané trasy povedu část 
výpravy.
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Pokud se chci zlepšit v pobytu 
v přírodě, splním jednu vyznače-
nou aktivitu a jednu další, kterou 
si určím.

Pobyt v přírodě
Baví mě chodit do přírody. Umím se správně obléci, vzít si 
potřebné věci, sbalit si batoh. V přírodě si vím rady, umím se 
o sebe postarat, vyznám se v mapě. Umím využít, co mi příroda 
dává. Umím se v přírodě chovat, neruším její obyvatele a neub-
ližuju jim.

Přespím v přírodě s běžným 
vybavením. 
Najdu vhodné místo (rovné, suché) k pře-
spání pod stanem, s kamarádem postavím 
stan.
Na výpravě nebo na táboře uvařím chutný 
čaj z přírodních surovin (z bylinek, lesního 
ovoce, šípků).
Na výpravě nebo na táboře najdu a přinesu 
vhodné dříví na vaření a během vaření 
budu udržovat oheň.
Vysvětlím nováčkům, jak se chovat v pří-
rodě, a zdůvodním jednotlivá pravidla 
chování.











Pokud se chci zlepšit ve vnímání 
přírody, splním jednu aktivitu, kte-
rou si určím.

Vnímání přírody
Příroda má své příběhy, svou krásu, svou zajímavost. Já tyto 
příběhy objevuji, snažím se jim porozumět a umět je vypravo-
vat. Učím se vnímat krásu přírody a vidět její zajímavost. Stejně 
jako můžu mít rád člověka teprve tehdy, když ho nějakou dobu 
znám a rozumím mu, mohu přírodu opravdu milovat a může 
mi na ní záležet až když o ní vím co nejvíce a zažiji v ní krásné 
okamžiky.

Vyberu si knihu příběhů o přírodě (např. 
něco od Setona, Curwooda, Londona) 
a přečtu si aspoň jeden příběh.
Na výpravě nebo na táboře si najdu dva 
podobné stromy, dvě hory, skály, dva brou-
ky apod. Do zápisníku si popíšu, v čem se 
shodují a v čem se liší.
Libovolným způsobem se pokusím umě-
lecky zobrazit něco hezkého v přírodě nebo 
vyjádřit, jak na mě působí příroda (nakres-
lím obrázek, napíšu básničku nebo povíd-
ku, udělám několik fotogra� í, koláž apod.).
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Pokud se chci zlepšit ve vnímání 
přírody, splním jednu aktivitu, kte-
rou si určím.

Vnímání přírody
Příroda má své příběhy, svou krásu, svou zajímavost. Já tyto 
příběhy objevuji, snažím se jim porozumět a umět je vypravo-
vat. Učím se vnímat krásu přírody a vidět její zajímavost. Stejně 
jako můžu mít rád člověka teprve tehdy, když ho nějakou dobu 
znám a rozumím mu, mohu přírodu opravdu milovat a může 
mi na ní záležet až když o ní vím co nejvíce a zažiji v ní krásné 
okamžiky.

Najdu si v přírodě místo, které mám 
rád a kde je mi dobře (v okolí bydliště, 
na chalupě). Toto místo budu častěji 
navštěvovat a pozorovat, jak se během 
roku mění. Změny se pokusím zachytit 
fotogra� í či jiným záznamem.
Do oddílového nebo táborového časopi-
su napíšu krátký příběh o mém silném 
zážitku v přírodě (noční zvuky při hlídce, 
východ slunce nad rybníkem, setkání 
s kancem, …).
Na výpravě (nebo v okolí tábora, na 
chalupě apod.) se pokusím najít různé 
stopy historie okolní krajiny (např. staré 
patníky, zbytky cest, alej stromů apod.) 
Svá pozorování si zapíšu nebo zakreslím 
do jednoduché mapky.
Libovolným způsobem se pokusím umě-
lecky zobrazit něco hezkého v přírodě 
nebo vyjádřit, jak na mě působí příroda 
(nakreslím obrázek, napíšu básničku 
nebo povídku, udělám několik fotogra� í, 
koláž apod.).









Pokud se chci šetrně a zodpověd-
ně chovat k přírodě, splním jednu 
aktivitu, kterou si určím.

Šetrné chování
Naše každodenní chování ovlivňuje přírodu. Z přírody pochází 
jídlo, které jíme, energie, kterou topíme, svítíme a která pohá-
ní naše auta, suroviny, z nichž se vyrábí věci, které používáme 
– prostě všechno. A vše, co nepotřebujeme, vracíme do přírody 
– jako odpad na skládku, jako kouř z komína při spalování, jako 
znečištění. Snažím se porozumět, jaké dopady má moje chování 
na přírodu a k přírodě se chovat co nejšetrněji – šetřit energií, 
surovinami, neplýtvat, nevytvářet zbytečný odpad a ten, který 
vytvořím, třídit.

Připravím pokus: na zahradě zakopu zhru-
ba 10 cm pod zem ohryzek od jablka, list 
papíru, plechovku, pet lahev, kus skla. Po 
půlroce vše vykopu a pozoruji stav věcí. 
Výsledky zapíšu do tabulky a pokusím se 
je vysvětlit.
Vyberu si jedno běžné jídlo a nakreslím 
a popíšu jeho původ (např. obilí na poli 
– sklizeň – odvoz – umletí mouky – upe-
čení chleba – odvoz do obchodu).
Vyrobím z použitých obalů (krabičky, pet 
lahev apod.) nějaký užitečný  výrobek
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Pokud se chci šetrně a zodpověd-
ně chovat k přírodě, splním jednu 
aktivitu, kterou si určím.

Šetrné chování
Naše každodenní chování ovlivňuje přírodu. Z přírody pochází 
jídlo, které jíme, energie, kterou topíme, svítíme a která pohá-
ní naše auta, suroviny, z nichž se vyrábí věci, které používáme 
– prostě všechno. A vše, co nepotřebujeme, vracíme do přírody 
– jako odpad na skládku, jako kouř z komína při spalování, jako 
znečištění. Snažím se porozumět, jaké dopady má moje chování 
na přírodu a k přírodě se chovat co nejšetrněji – šetřit energií, 
surovinami, neplýtvat, nevytvářet zbytečný odpad a ten, který 
vytvořím, třídit.

Spočítám, kolik jsem během jednoho 
dne spotřeboval vody při běžné činnosti 
doma a porovnám to s mojí spotřebou 
vody běžný den na táboře.
Po dobu alespoň tří měsíců třídím doma 
odpad.
Během dvou týdnů  budu sledovat a za-
pisovat, kolik jsem použil věcí určených 
na jedno použití (kelímek na limonádu, 
pet lahev, sáček na rohlíky, který pak 
vyhodím, apod.) Po dvou týdnech své 
pozorování vyhodnotím a rozmyslím 
si, které jednorázové věci bych mohl 
nahradit takovými, které můžu použít 
víckrát (sklenička místo kelímku, sáček 
na rohlíky z domova apod.). Další měsíc 
se pokusím nahradit aspoň třetinu věcí 
na jedno použití věcmi, které můžu po-
užít víckrát.
Vysvětlím nováčkům, jak mají zacházet 
s odpadem na výpravě – co mohou zako-
pat a proč, co mohou znovu použít a co 
musí odnést zpátky domů a vyhodit do 
tříděného odpadu nebo do popelnice.









Pokud chci více poznat přírodu, 
splním jednu aktivitu, kterou si 
určím.

Poznávání přírody
V mém okolí v přírodě žijí milióny organismů. Každý má svou 
roli, své nezastupitelné místo a dohromady tvoří důmyslně 
propojený celek se složitými vztahy. Snažím se poznávat různé 
organismy v přírodě a rozumět jejich vzájemným vztahům. Pře-
mýšlím o to, jak se ke mě dostávají věci, které denně používám 
a spotřebovávám, a co se s nimi stane, až je nebo jejich zbytky 
vyhodím.

Na výpravách, táboře, v okolí domova nebo 
na chalupě najdu a naučím se poznávat 
patnáct druhů rostlin, živočichů nebo hub, 
které ještě neznám.
Na výpravě nebo na táboře najdu deset 
druhů rostlin, živočichů nebo hub, které 
znám. Ukážu je ostatním, řeknu jejich 
název a vysvětlím jejich roli v přírodě 
(v jakém žijí prostředí, co potřebují k živo-
tu, čím se živí, čí jsou potravou).
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Pokud chci více poznat přírodu, 
splním jednu aktivitu, kterou si 
určím.

Poznávání přírody
V mém okolí v přírodě žijí milióny organismů. Každý má svou 
roli, své nezastupitelné místo a dohromady tvoří důmyslně 
propojený celek se složitými vztahy. Snažím se poznávat různé 
organismy v přírodě a rozumět jejich vzájemným vztahům. Pře-
mýšlím o to, jak se ke mě dostávají věci, které denně používám 
a spotřebovávám, a co se s nimi stane, až je nebo jejich zbytky 
vyhodím.

Na výpravách, táboře, v okolí domo-
va nebo na chalupě najdu a naučím se 
poznávat patnáct druhů rostlin, živočichů 
nebo hub, které ještě neznám.
Na táboře (nebo na výpravě, v okolí 
bydliště, na chalupě) najdu čtyři různá 
prostředí (např. pole, louku, les, rybník). 
Pro každé z těchto prostředí vymyslím 
a popíšu jeden příklad reálného potrav-
ního řetězce (nejlépe tak, aby do něho 
byly začleněny organismy, které jsem 
v daném prostředí pozoroval).
Na nočním souhvězdí najdu tři souhvěz-
dí, která znám a tři, která určím s pomocí 
mapy hvězdné oblohy.
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