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

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

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

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

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

na 3.–4. 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.
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 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. 
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Pokud si chci lépe poradit 
v každodenním životě, splním 
z každé skupiny jednu aktivitu, 
kterou si určím.
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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. 

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.















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

5

3

PlněníAktivity

4



4

PlněníAktivity

3

Pokud si chci lépe poradit 
v každodenním životě, splním dvě 
aktivity, které si určím.

4

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. 

Připravím doma pro ostatní oběd nebo 
teplou večeři.
Při různých příležitostech (divadlo, kon-
cert) ukážu, že se umím vhodně spole-
čensky obléci, upravit a učesat.
Zajistím si vydání občanského průkazu 
nebo si sám podám přihlášku na střední 
školu.
Vedu pokladnu na oddílové výpravě.
Vymyslím si zaměstnání, které bych 
chtěl v budoucnosti dělat, a zjistím, co 
musím udělat, abych takové zaměstnání 
získal. Zjištěné informace zohledním při 
výběru své budoucí školy.
Vložím peníze na účet (v bance nebo 
pomocí internetu).
Objednám si nějaké zboží pomocí papí-
rového nebo internetového formuláře 
(časopis…).















Pokud chci mít lepší fyzičku, spl-
ním jednu vyznačenou aktivitu 
a jednu další, kterou si určím.
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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 100 metrů.
Zlepším svůj výkon ve dvou sportovních 
disciplínách, které si předem zvolím.
Naučím se nějakou novou sportovní 
aktivitu.
Mám alespoň 30 min. pohybu denně.
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Pokud chci mít lepší fyzičku, spl-
ním dvě aktivity, které si určím.

4

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.
Chodím včas a pravidelně spát.
Zúčastním se dvou sportovních výprav 
(na kolech, na běžkách apod.).









Pokud si chci umět poradit v kri-
zových situacích, splním jednu 
vyznačenou aktivitu a dvě další, 
které si určím.

3

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.

Předvedu simulovanou záchranu 
tonoucího mnou (v takové fyzické kon-
dici a plavecké schopnosti, jaké jsem).
Zúčastním se se správným vybavením 
výpravy do hor.
Zúčastním se nácviku života zachraňujících 
úkonů celkově v rozsahu minimálně dvou 
hodin. 
Předvedu po dohodě s vůdcem oddílu na 
družinovce praktickou ukázkou ošetření 
nejméně sedmi různých úrazů (např. krvá-
cení z nosu, z ucha, z tržné, sečné či bodné 
rány, pád na hlavu, bezvědomí, podezření 
na zlomeninu, zanesené četné odřeniny, 
uříznutý prst).
Zúčastním se praktického nácviku jednání 
v krizových situacích. 
Zúčastním se debaty o šikaně (v oddíle, 
škole apod.).
Zúčastním se programu, ve kterém je třeba 
orientace v nesnadném terénu nebo v noci.
Projdu dvě cesty v internetové hře Buď při-
praven (www.budpripraven.cz).
Zúčastním se bivaku (přenocování s mini-
málním vybavením).
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Pokud si chci umět poradit v kri-
zových situacích, splním jednu 
vyznačenou aktivitu a dvě další, 
které si určím.

4

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.

Zjistím doma a v klubovně, kde se 
nachází uzávěry plynu, vody, pojist-
ky a hasicí přístroje a jak se k nim 
dostanu. Promyslím, v jakých situa-
cích a jak bych je použil.
Podílím se na organizaci nácviku jednání 
v krizových situacích ve svém oddíle.
Zúčastním se zdravotnického kurzu v mi-
nimálním rozsahu 10 hod.  
Zúčastním se se správným vybavením 
náročnější výpravy nebo expedice v pří-
rodě (několikadenní puťák) či zahraničí.
Zvládnu celodenní aktivitu v zimních 
horách (lyžování, běžky, výprava), doká-
žu se na tuto akci sám správně vybavit 
a obléci.
Aktivně se podílím na přípravě nácviku 
jednání v krizových situacích (nehoda, 
úraz, požár apod.) pro světlušky, vlčata 
nebo mladší skauty/ky. 
Projdu čtyři cesty v internetové hře Buď 
připraven (www.budpripraven.cz).
Dostanu se sám/sama z neznámého 
místa do civilizace (ve vzdálenosti ales-
poň 7 km) do tří hodin za pomoci buzoly 
a mapy.

















Pokud chci dokázat vyhledávat 
informace a řešit problémy, spl-
ním dvě aktivity, které si určím.

3

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.

Sepíšu na oddílovou vývěsku / do místní-
ho tisku text o našem oddíle, který bude 
obsahovat všechny informace důležité pro 
případné nováčky a jejich rodiče.
U dvou problémů, které mají více možných 
řešení, vyberu nejlepší řešení a řeknu proč.
Vymyslím kritéria podle kterých bych se 
rozhodoval k nákupu potřebné věci do klu-
bovny, domů, či pro sebe. 
Udělám koláž z reklam, kde na jedné stra-
ně bude uvedeno, co uvádí reklama, a na 
druhé, co naopak zatajuje či nezdůrazňuje. 
Proberu svůj výtvor s družinou.
Najdu informace k výpravě, rodinnému 
výletu apod. – dopravní spojení, počasí, 
mapa, zajímavosti…
Doporučím družině alespoň tři zajíma-
vé knihy, které bychom mohli využít 
v družinovém programu, a vysvětlím, které 
v nich obsažené informace by se nám moh-
ly hodit.
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Pokud chci dokázat vyhledávat 
informace a řešit problémy, spl-
ním dvě aktivity, které si určím.

4

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.

Připravím návrh jednodenní výpravy 
s návštěvou zajímavého místa/památky 
a připravím o něm informace pro ostatní 
účastníky. 
Navrhnu několik řešení problému, který 
trápí náš oddíl nebo družinu, představím 
je ostatním členům a povedu jednání, 
při kterém se rozhodneme, jaký postup 
zvolit. 
Připravím pro svou družinu doporučený 
seznam pramenů (knih, časopisů, inter-
netových stránek) týkající se problému, 
na který jsme narazili.
Umím odmítnout nevyžádanou poštu 
nebo inzerci. Chráním si svoje osobní 
údaje.  
Připravím si pro svou družinu audio-vi-
zuální program na vybrané téma a za-
končím jej prostorem pro diskusi nad 
získanými informacemi.
Postarám se o nováčka tak, že jemu a je-
ho rodičům předám všechny informace 
potřebné pro chod schůzek a výprav 
a alespoň dva měsíce mu budu k dispozi-
ci, nebude-li si s něčím vědět rady.













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

3

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.

Připravím prezentaci oddílu, družiny nebo 
skautingu na akci pro veřejnost.
Vysvětlím ostatním členům družiny 
složitější zadaný úkol (pravidla hry, postup 
vaření nebo stavby atd.).
Postarám se o nováčka tak, že jemu 
a jeho rodičům předám všechny informa-
ce potřebné pro chod schůzek a výprav 
a alespoň dva měsíce mu budu k dispozici, 
nebude-li si s něčím vědět rady. 
Naučím družinu novou (i pro mne) desko-
vou hru – vysvětlím pravidla, zodpovím 
otázky.
Přispěji do některého internetového fóra 
s tématickým zaměřením souvisejícím se 
skautingem.
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Pokud se chci zlepšit v prezento-
vání a vyjadřování se, splním dvě 
aktivity, které si určím.

4

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.

Znám silné a slabé stránky hlavních typů 
médií a předvedu to kritikou praktických 
ukázek. 
Připravím si pro svou družinu audio-vi-
zuální program na vybrané téma a za-
končím jej prostorem pro diskusi nad 
získanými informacemi.
Znám různé pomůcky na podporu pre-
zentace a jejich hlavní přednosti (� ip 
chart, zpětný projektor, diaprojektor, 
dataprojektor, počítačové prezentační 
programy apod.).
Přispěju do některého internetového fóra 
s tématickým zaměřením souvisejícím se 
skautingem.
Připravím (např. pro oddíl) vlastní pre-
zentaci o tématu, které mě zajímá.
Nahraji si svoje povídání (vysvětlení 
pravidel, prezentace…). Nahrávku si 
poslechnu a určím hlavní silné a slabé 
stránky mého projevu.
Porovnám výklad jedné události z více 
zdrojů.
Několika různými formami zorganizu-
ji zpětnou vazbu na nějakou akci nebo 
program.

















Pokud se chci zlepšit v manuální 
zručnosti, splním jednu aktivitu, 
kterou si určím.

3

Manuální zručnost
Není to jen tak něco 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.

Sám nebo s družinou vyrobím ozdobný 
nebo užitečný předmět či stavbu.
Budu bezpečně používat vybrané nástro-
je (např. nůž, sekeru, šicí náčiní, apod.) 
a udržovat je v bezvadném a funkčním 
stavu.
Jednoduchými libovolnými uměleckými 
prostředky se pokusím umělecky ztvárnit 
vybraný námět.
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Pokud se chci zlepšit v manuální 
zručnosti, splním jednu aktivitu, 
kterou si určím.

4

Manuální zručnost
Není to jen tak něco 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.

Sám nebo s družinou vyrobím ozdobný 
nebo užitečný předmět či stavbu.
Budu bezpečně používat vybrané nástro-
je (např. nůž, sekeru, šicí náčiní, apod.) 
a udržovat je v bezvadném a funkčním 
stavu.
Jednoduchými libovolnými uměleckými 
prostředky  se pokusím umělecky ztvár-
nit vybraný námět.







Pokud chci více rozumět sobě 
a svému životu, splním jednu 
vyznačenou aktivitu a jednu další, 
kterou si určím.

3

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.

Budu uvažovat o tom, jestli jsem rád 
na světě a proč (napíšu si o tom zápis 
do deníku, pohovořím o tom s někým, 
komu důvěřuji, zúčastním se debaty 
o tom apod.).
Připravím prezentaci o osobě, která je 
mým vzorem.
Prokážu na konkrétních případech (ze živo-
ta, z dějin, z literatury apod.), že dokážu 
uvažovat o  smyslu vlastního jednání i jed-
nání druhých lidí .
Vybral jsem si z Bible či jiné knihy tři přípa-
dy poslání a ostatním jsem je popsal.
Zlepším se ve schopnosti obnovovat svůj 
vnitřní pokoj a radost způsobem, který si 
sám vyberu (poslech hudby, procházka pří-
rodou, modlitba apod.).
Dokáži vysvětlit základní náboženské sym-
boly (kříž, Davidovská hvězda, mandala, 
půlměsíc apod....).
Připravím pro družinu aspoň půlhodinový 
program složený z hudby, která se mi líbí, 
a pokusím se při tom přiblížit, co se mi na 
ní zvlášť líbí.
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Pokud chci více rozumět sobě 
a svému životu, splním dvě aktivi-
ty, které si určím.

4

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.

Zhodnotím své  předpoklady (silné a sla-
bé stránky) pro své životní povolání.
O tom, proč nenávist je neslučitelná se 
skautingem, připravím prezentaci nebo 
to vyjádřím jinou vhodnou formou.
Pohovořím s dospělým, kterému důvě-
řuji, o svých dosavadních zkušenostech 
s rozjímáním (vnitřním nasloucháním, 
meditací,modlitbou, přebýváním v tichu 
apod.). 
Připravím program pro mladší děti, při 
kterém v tichu vyslechnou několikami-
nutovou skladbu, báseň, píseň apod. 
a poté na ni několika větami budou 
reagovat (např. vyjádřit poděkování, svůj 
vnitřní stav apod.).
Pokusím se vyjádřit pomocí  symbolů 
(obrázkem či jiným ztvárněním) duchov-
ní či abstraktní skutečnosti (pravda, lás-
ka, naděje, zoufalství, odpuštění, řád).
Budu oporou při uskutečňování oddílo-
vých rituálů a jiných aktivit směřujících 
k podpoře oddílové tradice a rozvoji  du-
chovního života.













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

3

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 srovnat, které hodnoty jsou 
důležité pro moje rodiče, moje spo-
lužáky a mě samého.
Dokážu se druhým za své nedostatky 
a chyby omluvit.
Opakovaně prokáži, že se dokážu  spolehli-
vě alespoň den starat o mladší (sourozen-
ce, členy oddílu apod.).
V uplynulém  půlroce jsem prokázal svou 
schopnost obstát v náročných situacích 
(dalšími) třemi konkrétními případy.
Pokusím se v rozvíjet některé svoje dob-
ré vlastnost a zlepšit některé ze špat-
ných vlastností. O výsledku si promluvím 
s někým, komu důvěřuji.
Dodržuji už rok Modrý život, na jehož pra-
vidlech jsem se dohodnul se svým rádcem 
(s rodiči, vůdcem, duchovním, učitelem 
apod.).
Představím družině svého oblíbeného hrdi-
nu a jeho vlastnosti.
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Pokud chci pokročit ve svém 
mravním jednání, splním dvě 
vyznačené aktivity a jednu další, 
kterou si určím.

4

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 samostatně uvažovat 
o tom, jak se vlastně  skutečně roz-
hoduji, když jde o morální jednání. 
Znám hlavní kladné a záporné 
stránky svého současného cha-
rakteru, promluvím si s někým, 
komu důvěřuji, jak posílit ty kladné 
a oslabit ty záporné.
Představím členům své družiny svůj žeb-
říček hodnot a srovnám jej se skautskými 
hodnotami.
V alespoň dvou případech dokáži na 
veřejnosti hájit skauting nebo zvlád-
nout nějaké obtížné  situace vyžadující 
statečnost (například zastat se šikano-
vaného spolužáka nebo nekrýt třídního 
uličníka).
Prokáži svou schopnost obstát v nároč-
ných situacích několika (dalšími) kon-
krétními případy.











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

3

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. 

Dokážu při řešení několikahodinové-
ho úkolu správně hospodařit s časem.
Zlepšil jsem se v  překonávání své lenosti 
a snášení  nepohodlí.
Mám přehled o knihách a časopisech, které 
jsou vhodné pro rozvíjení mých zájmů, 
a pravidelně je čtu.
Překonám trému v několika náročných 
situacích.
Přijmu nějakou funkci  v družině – novou 
(výtvarník, kronikář).
Umím vybrat kulturní akci pro celý oddíl.
Navštívím divadlo, koncert a výstavu.
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Pokud se chci posunout ve svém 
osobním rozvoji, splním jednu 
vyznačenou aktivitu a jednu další, 
kterou si určím.

4

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. 

Pokud chci poznat hodnotu lidí 
a vztahů, splním dvě vyznačené 
aktivity a jednu další, kterou si 
určím.

3

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 v debatách 
schopnost druhým pozorně naslou-
chat a správně rozumět stanoviskům 
ostatních.
Kvůli ostatním, na kterých mi záleží,  
se dokáži dlouhodobě omezit nebo 
v něčem výrazně zapřít. 
Seznámím se s příklady lidí z historie a kul-
tury, kteří dokázali obstát i tehdy, kdy věr-
nost správnému jednání pro ně znamenala 
nebezpečí nebo i újmu na životě. 
Zúčastním se aktivity, při níž je důležité 
pozorně naslouchat osamělým lidem. 
Z jejich vyprávění napíši článek.
Snažím se pomáhat kamarádskému řešení 
kon� iktů (v oddílu i mimo oddíl).
Dokážu druhé potěšit, když jsou smutní 
nebo je jim jinak zle.
Dokážu si s rodiči povídat o našem vzájem-
ném vztahu.















Dokážu si zorganizovat svůj čas tak, 
abych během dne stihl vše potřeb-
né a ještě mi nějaký čas zůstal pro 
mé zájmy a odpočinek. 
Pravidelně čtu nějaký populárně-odbor-
ný časopis (o přírodě, technice, politice, 
historii apod.).
Poučím se pro svoje další jednání a roz-
hodování z těžkých situací a neúspěchů.
V několika těžkých a náročných situacích 
zvládnu neztratit hlavu a účinně přispět 
k jejich zvládnutí. 
Rozumím pojmu zpětná vazba a jsem 
schopen jej ukázat na jednoduchých pří-
kladech v přírodě i společnosti.
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Pokud chci poznat hodnotu lidí 
a vztahů, splním dvě vyznačené 
aktivity a jednu další, kterou si 
určím.

4

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!

Před ostatními v oddílu obhá-
jím, proč má smysl neporušovat 
řád, i když se zdá, že se to někdy 
nevyplácí.
Zamyslím se, čím ve svém jednání 
a svých postojích podporuji dobré 
vztahy a čím jim naopak škodím. 
Svoje závěry proberu s někým, 
komu důvěřuji.
Mám několik internetových kamarádů, 
popřemýšlím nad tím, co mi to přináší 
a jaká jsou rizika. 
Dokážu navazovat dlouhodobé vztahy 
k děvčatům (pro děvčata k chlapcům).
Dokážu navazovat pěkné vztahy k ma-
lým (výrazně mladším) dětem. 
Dokážu navazovat pěkné vztahy ke sta-
rým lidem. 
Mám kamaráda, se kterým si dopisuji.















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

3

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.

Vyslechnu  kamaráda / kamarádku, budu 
se snažit mu / jí pomoci s jeho / jejím pro-
blémem, umím respektovat tajemství.
Když mám problém, snažím se ho zvlád-
nout s klidnou hlavou  a nebýt přitom pro-
tivný/á na své okolí.
Na jedné akci, na které se to hodí, budu 
dělat společnost osobě opačného pohlaví, 
které se budu společensky a galantně 
věnovat (ples, večírek…).
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Pokud chci rozvíjet svoje vzta-
hy, splním dvě aktivity, které si 
určím.

4

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.

Opakovaně pomohu v obtížích svým ka-
marádům s vyřešením jejich problémů.
Svoje city a nálady přetvořím v povídku, 
báseň, obraz, fotogra� i.
Promluvím si o svých partnerských vzta-
zích s někým, komu důvěřuji.
Připravím pro ostatní z oddílu program 
zaměřený na důvěru.









Pokud se chci zlepšit v komunika-
ci mezi lidmi, splním dvě aktivity, 
které si určím.

3

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.

Alespoň hodinu vydržím o samotě pozo-
rovat dění ve svém okolí (v přírodě či 
z úkrytu) a o svém pozorování si průběžně 
udělám zápisky, které potom využiji při 
vyprávění o této své zkušenosti.
Zlepším se v tom, abych druhým neskákal 
do řeči.
Na � lmových scénkách bez zvuku dokážu 
správně určit, 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.
Opakovaně přispěji ke kamarádskému 
řešení nějaké kon� iktní situace.
Zlepším se v pozornosti a naslouchání vůči 
druhým lidem.
Svou schopnost komunikovat v cizím jazyce 
prokážu tak, že vysvětlím správně cestu 
cizinci, který zabloudil, tak, aby to pocho-
pil, nebo si dokáži v cizím jazyce zjistit 
informaci, kterou potřebuji.
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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.

4

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.

Ostatní mi potvrdí, že jsem se zlep-
šil ve schopnosti jim naslouchat 
a rozumět.
Zlepším se (dál) ve schopnosti zdůvod-
ňovat svoje názory a předkládat je tak, 
aby jim druzí mohli dobře rozumět.
Dokážu na různých situacích z � lmu 
nebo knížky ukázat, kdo a jak si tam 
počínal z hlediska pravidel správné 
komunikace vhodně a kdo se naopak 
proti nim proviňoval.
Několikrát přispěji ke kamarádskému 
řešení nějaké kon� iktní situace.
Dokážu neverbálně předat někomu dal-
šímu (např. kamarádovi) instrukci pro 
splnění nějakého úkolu. 
Svou schopnost komunikovat v cizím 
jazyce prokážu tak, že navážu kore-
spondenci v cizím jazyce se skautem ze 
zahraničí nebo zahraniční výpravě dobře 
zvládnu roli tlumočníka.













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

3

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 přiměřeně na ně reagovat.
Přispěji na nějakou charitativní sbírku část-
kou alespoň 50 Kč, kterou jsem sám ušetřil.
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.

4

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.

Prokážu, že jsem schopný v běžných 
situacích přiměřeně hodnotit své 
možnosti druhým pomáhat. 
Připravím pro oddíl prezentaci o potřeb-
nosti charitativní činnosti a možnostech 
skautů se na ní podílet nebo  prezentuji 
výsledky sbírky, které jsem se zúčast-
nil (na co se peníze použily, jaké byly 
výsledky...).
Zúčastním se s oddílem akce na podporu 
některé významné charitativní akce 
(např. Pomozte dětem, Postavme školu 
v Africe, apod.) nebo se podílím na její 
přípravě.
Pomohu opuštěnému kamarádovi (nový 
spolužák, dítě cizinců…), aby se tu necí-
til sám a neměl potíže ve škole.
Přispěl jsem na nějakou charitativní sbír-
ku částkou alespoň 100 Kč, kterou jsem 
sám ušetřil.











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

3

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. 

Vytvořím si rodokmen svojí rodiny (zahr-
nující alespoň tři generace: rodiče, prarodi-
če, praprarodiče).
Pokusím se podílet v diskusi s rodiči na 
vytváření rodinných pravidel a dojít 
k dohodě přijatelné pro všechny (ohledně 
společného trávení volného času, příchodů 
domů apod.).
Mám na starost pravidelnou pomoc 
v domácnosti (utírání prachu, luxování….).
Pravidelně se pokouším překonat svoji 
lenost a pomoci rodičům, když moji pomoc 
potřebují.
Udělám si s prarodiči/rodiči výlet na místo, 
které je pro ně něčím významné (z dětství, 
studií...).
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Pokud chci být plnohodnotným 
členem rodiny, splním jednu akti-
vitu, kterou si určím.

4

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. 

Navštívím, rodiště svých rodičů nebo 
prarodičů a pokusím se o místu a jeho 
historii něco dozvědět (místní pověst, 
tradice apod.).
Budu pomáhat rodičům, prarodičům 
s nějakou pravidelnou činností, budu vší-
mavý k tomu, co je kde potřeba.
Snažím si pravidelně vyhradit čas na roz-
hovory, povídání s rodiči, abychom o so-
bě stále věděli – jak se nám daří/nedaří, 
co chystáme apod.







Pokud chci lépe rozumnět životu 
se svými vrstevníky, splním jednu 
aktivitu, kterou si určím.

3

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.

Porovnám moje  hodnoty s hodnatami 
mých vrstevníků.
Seznámím se s dvěma novými lidmi (ve 
škole, na kroužku, na akci...).
Vyzkouším si rozdíl komunikace s lidmi na 
živo a po internetu (chat) a dokážu kritic-
ky zhodnotit klady a zápory (nebezpečí) 
obojího. 
V družině se budu podílet na vytváře-
ní společných pravidel, které se snažím 
respektovat.
Zodpovědně plním vše, co vyplývá z úkolu, 
který mám v družině na starosti.
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Pokud chci lépe rozumnět životu 
se svými vrstevníky, splním jednu 
aktivitu, kterou si určím.

4

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.

Se svými kamarády (i družina) navrhnu 
a uskutečním nějaký projekt.
Vytvořím program pro družinu, po jeho 
skončení provedu s družinou jeho hod-
nocení a dále program zhodnotím sám.
Zapojím se do debaty o tom, co v druži-
ně a oddílu nefunguje tak, jak by mělo, 
a pokusím se vymyslet, jak to změnit.
Se svojí družinou zorganizuji zábavný 
program na nějakou oddílovou udá-
lost (zábavný večer, divadelní soutěž, 
oddílovka...).
Se svou družinou uspořádám družinové 
setkání s družinou z jiného oddílu.











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

3

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.

Se svou družinou nebo jiným týmem 
uskutečním větší týmový úkol (větší hra 
po stanovištích pro mladší, oddílovou 
besídku, projekt na oddílové/školní třídění 
odpadů…).
Při práci na různých úkolech s družinou si 
postupně vyzkouším alespoň tři různé role 
(šéf týmu, kritik, nápadník ...) a následně 
zhodnotím, jak se mi ve které z nich dařilo.
Po společném družinovém/školním úkolu 
vedu diskusi pro zhodnocení a zpětnou 
vazbu naší činnosti.
Se svou družinou absolvuji samostatnou 
službu na táboře (zajištění jídla pro celý 
tábor na jeden den).
Zúčastním se se svou družinou Svojsíkova 
závodu.
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Pokud chci zlepšovat naši týmo-
vou práci, splním jednu aktivitu, 
kterou si určím.

4

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.

Naplánuji se svou družinou nebo jiným 
týmem (např. ve škole) dlouhodobější 
společný projekt, budu koordinovat práci 
skupiny pro dosažení cíle projektu. 
Porovnám, jaké skupinové role (šéf 
týmu, kritik, nápadník...) zastávám v od-
díle, ve škole či v jiné skupině vrstevníků. 
Při společném družinovém/školním úko-
lu zastávám roli pozorovatele, který po 
skončení aktivity s ostatními rozebere, 
jak si při úloze počínali.
Vedu družinu během samostatné celo-
denní táborové služby v kuchyni.
Poskytnu rádci zpětnou vazbu na jeho 
vedení družinové akce.











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

3

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.

Připravím si rozbor nedávné společenské 
události z různých pohledů (např. z pohle-
du místního občana, Čecha, ze světového 
hlediska,...) a představím jej ostatním.
Zamyslím se nad příčinami nedorozumění 
naší (české) společnosti s některou z jejích 
menšin (Romové, Vietnamci,...). Výsledky 
představím družině nebo oddílu.
Sepíšu  tresty a odměny, které se uplatňují 
u nás v oddíle, ve škole či ve státě. Zhodno-
tím jejich smysluplnost a účinnost, doporu-
čím případné změny.
Zjistím, jak funguje naše středisko a stře-
disková rada
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Pokud chci porozumět demokra-
cii, splním jednu aktivitu, kterou 
si určím.

4

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.

Vysvětlím mladšímu členovi oddílu, jak 
funguje naše středisko a středisková 
rada, představím mu jednotlivé oddíly 
a způsob, který používáme k rozhodová-
ní o našem oddíle (oddílová rada).
Aktivně se spolupodílím na činnosti 
oddílu a přebral jsem zodpovědnost za 
minimálně jeden důležitý úkol vyžadu-
jící aktivní rozhodování a souhru dalších 
členů skupiny. 
Připravím projekt spolupráce našeho 
oddílu a obce: navrhnu, co bychom moh-
li pro obec dělat, jak to zorganizovat, 
s kým z obce vyjednávat atd. 
Přečtu knížku nebo se podívám na doku-
ment o době či zemi, kde je diktatura.









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

3

Můj občanský život
Demokracie nejsou jen volby, je to spíš určitý způsob života. Zname-
ná 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 dohroma-
dy 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 ve svém okolí.

Seženu pravdivé informace o nějaké aktu-
ální události v naší obci (o nějaké veřejné 
investici atd.).
Vedu táborovou službu, stavbu nějaké 
táborové stavby nebo jiný projekt podob-
ného rozsahu.
Vím, jaká práva, povinnosti a odpověd-
nost budu mít, až mi bude 15 let a dostanu 
občanský průkaz.
Vysvětlím nováčkovi, co je to nezisková 
organizace.
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Pokud si chci poradit v občan-
ském životě, splním jednu aktivi-
tu, kterou si určím.

4

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 hudeb-
ní 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.

Navrhnu a s pomocí mých přátel provedu 
drobnou akci na pomoc svému okolí, 
např. oprava dětského hřiště na sídlišti, 
zasazení stromu, vyčištění koryta poto-
ka, oprava kapličky, systém na třídění 
odpadu…
Zúčastním se akce jiné neziskové organi-
zace a nějakým způsobem o ní informuji 
ostatní členy oddílu.
Domluvím společnou akci (spolupráci) 
naší družiny / oddílu a jiné neziskové 
organizace.
Zjistím, jaká další občanská sdružení pů-
sobí v naší obci / čtvrti.
Připravím hru, kde se ostatní dozvědí 
kde je obecní úřad, pošta, lékař, policie, 
knihovna.











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

3

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.

Nehodnotím (nikde, ani ve třídě!) lidi 
podle toho, jaký mají model batohu 
či jakou mají značku oblečení, výkon 
počítače a podobně.
Zastanu se někoho, komu se ostatní posmí-
vají z  důvodu značky oblečení, mobilu 
apod. a vysvětlím, proč to není dobré.  
Když má někdo problémy, tak se mu nepo-
smívám, ale pomůžu – např. jdu na výpra-
vě jako poslední a ohleduplně pomáhám 
těm, kteří mají problémy a jdou pomalu, 
nebo pomůžu sbalit batoh...
Zjistím, co je to Fair Trade a seznámím s tím 
členy svojí družiny.
Vymyslím a nějak ztvárním, jak by svět 
fungoval, kdyby nešla elektřina, nebyla 
auta apod.
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Pokud se chci vyznat v dnešním 
propojeném světě, splním jednu 
aktivitu, kterou si určím.

4

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.

Spolu s oddílem, družinou nebo sám 
vymyslím nebo zjistím způsob, jak mohu 
pomoci dětem v rozvojových zemích 
a pomohu.
Vysvětlím někomu (kamarádovi, rodi-
čům, nováčkovi), proč je taková pomoc 
důležitá pro ty děti i pro mě.
Nějakým způsobem (scénka s pomocí 
mé družiny, plakát…) znázorním, jaké 
všechny profese jsou třeba na to, aby 
mohlo fungovat město.
Zjistím / vymyslím, koho a jak ovliv-
ňuje (pozitivně i negativně) stavba 
supermarketu. 









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

3

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 vyznává 
jiné hodnoty než já. Neurážím ho a neposmívám se mu. Nestraním se nových 
lidí, kteří přicházejí do kolektivu. Jsem ochotný jim pomoci, pokud to potřebu-
jí. Zajímají mě lidé jiných kultur. Sháním si o jiných kulturách informace, abych 
pak věděl, jak se chovat, když se s nimi setkám.

Snažím se při kon� iktech doma, ve 
škole i v oddíle vyslechnout důvody 
druhé strany. Snažím se domluvit spí-
še než pohádat, naštvat a odsoudit, 
i když je to obtížné.
Vyberu si jednu z následujících věcí: navští-
vím přednášku cestovatele, přečtu si cesto-
pis, beletrii, kterou napsal zahraniční autor 
o životě v jeho zemi, legendy či náboženské 
texty jiných národů. 
Před svým pobytem v cizině si najdu 
informace o zemi a jejích lidech, naučím se 
základní fráze jazyka.
Pokud nejsem věřící, popovídám si s věří-
cím člověkem, který je ochotný mluvit 
o své víře, o tom proč věří a co to pro něj 
znamená. Pokud jsem věřící, promluvím 
s člověkem jiné víry.
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Pokud chci porozumnět dnešnímu 
různorodému světu, splním jednu 
vyznačenou aktivitu a jednu další, 
kterou si určím.

4

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.

Ze své řeči vymažu nálepky (černý, 
holka, postižený, apod.) a předsudky 
(ženská neumí řídit, všichni Romo-
vé kradou, chudí si za svoji situaci 
mohou sami, cizinci nám berou práci 
apod.). Budu se snažit je dál nešířit 
(nevyprávím například vtipy založené 
na předsudcích). Pokud tyto věci 
někdo používá nebo přímo diskrimi-
nuje druhého člověka, zasáhnu.
Dopisuji si s vrstevníkem ze zahraničí.
Mám dobré přátele z řad cizinců, sociálně 
slabých či handicapovaných lidí.
O své návštěvě cizí země nebo její kultuře 
a umění napíši článek či udělám program.
Pomůžu při organizaci akce v zahraničí nebo 
návštěvy ze zahraničí, debaty s cizincem, 
který přišel do ČR/s příslušníkem menšiny.
Připravím s oddílem akci pro handicapo-
vané, děti z chudších rodin, děti uprchlíků 
nebo cizinců nebo připravím jejich návště-
vu v oddílu.
Spolu s vůdcem zorganizuji návštěvu vol-
nočasového klubu, do kterého chodí děti 
z chudších rodin. Podebatuji se sociálním 
pracovníkem centra, o tom, jaké jsou potí-
že těchto dětí.















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

3

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. 

Postavím s družinou model historické stav-
by v regionu – kostel, pevnost, hrad.
Zjistím, jak moje rodina žila za války.
Najdu ve starých kronikách zajímavou udá-
lost a přiblížím ji družině.
Zorganizuji návštěvu tradiční akce v regio-
nu – historické trhy, festival.
Vyberu si v okolí svého bydliště nějakou 
drobnou památku (boží muka, pomník, 
pomníček, hraniční kámen, zastavení pout-
ní nebo křížové cesty, kapličku) a zjistím 
o ní kdy, jak a proč vznikla.
Vyberu si nějaký příběh z historie a zamys-
lím se nad tím, jak bych se z něho mohlo 
poučit lidstvo v současnosti.
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Pokud chci poznat příběhy našeho 
světa, splním jednu aktivitu, kte-
rou si určím.

4

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. 

Vyberu si jeden přírodní jev a ztvár-
ním jej výtvarně nebo jinak umělecky 
a pak jej ještě popíšu z přírodovědného 
hlediska.
Najdu poškozenou drobnou památku 
a pomohu ji opravit.
Připravím pro družinu aktivitu, která 
ostatním objasní více významů lilie.
S družinou si vybereme jeden starý míst-
ní zvyk a obnovíme jej.
Najdu podobné příběhy z historie a za-
myslím se nad tím, proč se z nich a jak 
lidstvo poučilo / nepoučilo.
Seženu historickou fotogra� i z regionu, 
najdu místo, ze kterého byla vyfotogra-
fována a udělám jeho dnešní snímek.













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

3

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 výpravě si budu všímat zásahů člověka 
do krajiny a ukážu ostatním aspoň jeden 
příklad vhodného a jeden příklad nevhod-
ného zásahu. Vysvětlím, proč je popsaný 
zásah vhodný nebo nevhodný.
Zhotovím užitečný hezký výrobek z mate-
riálu, který sám najdu a seberu v přírodě 
(např. svícen ze samorostu nebo z kamene).
Vysvětlím družině, jaký je rozdíl mezi 
životem zvířat v přirozeném chovu (např. 
slepice na dvorku nebo kráva na pastvině) 
a ve velkochovu.
Připravím družinovou výpravu do přírodní 
rezervace na místo co nejméně dotčené 
lidskou činností, ostatním vysvětlím, jak se 
toto území vyvíjelo.
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Pokud chci poznat hodnotu příro-
dy, splním jednu aktivitu, kterou 
si určím.

4

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“.

Připravím plán rozmístění stanů a ostat-
ních staveb na táboře tak, aby tábor 
dobře zapadl do okolní přírody a krajiny.
Připravím družinovou výpravu do his-
torické zahrady nebo parku a ostatním 
popíšu vznik a historii této zahrady.
Pro družinu připravím návštěvu nebo 
promítání � lmů, kde hlavní roli hraje pří-
roda (např. Baraka, Mikrokosmos, Ptačí 
svět, 3D � lmy o přírodě).







Pokud se chci zlepšit v pobytu 
v přírodě, splním dvě aktivity, kte-
ré si určím.

3

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.

Na místě s rozhledem najdu své stanoviště 
na mapě a podle mapy popíšu okolí (názvy 
kopců, vesnic, apod.).
Navštívím chráněné území, které ještě 
neznám. Vím, jak se v tomto území mám 
chovat, a budu se podle toho řídit.
Na školním výletě nebo na výletě s kama-
rády pomůžu ostatním se zabalením 
batohu, s výběrem místa pro stanování 
a s postavením stanu.
Na výpravě nebo na táboře postavím bez-
pečné ohniště, s běžnými pomůckami roz-
dělám oheň, najdu a přinesu správné dřevo 
na oheň pro různé účely (vaření, pečení, 
slavnostní oheň). Ohniště bezpečně zlikvi-
duju a terén uvedu do původního stavu.
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Pokud se chci zlepšit v pobytu 
v přírodě, splním dvě aktivity, kte-
ré si určím.

4

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.

Zúčastním se celodenní horské túry na 
běžkách nebo sněžnicích.
Podle mapy naplánuji celodenní výpravu 
pro družinu nebo oddíl, popíšu trasu 
a podle mapy určím délku a náročnost 
cesty.
Vysvětlím členům družiny, jak se chovat 
v přírodních rezervacích a proč. Sezná-
mím je s jedním chráněným územím.
Poradím nováčkovi, jaké vybavení si má 
vzít na výpravu a pomohu mu dobře sba-
lit batoh.









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

3

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 a přečtu si aspoň jednu celou knihu 
příběhů o přírodě nebo krajině (např. od 
Setona, Nevrlého, apod.).
Zjistím informace o historii místa a krajiny, 
kde často pobývám (město nebo vesnice, 
kde bydlím, tábor, chalupa, hory). Získané 
informace si zaznamenám a podělím se 
o ně s družinou, rodiči apod.
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.

4

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.

Během tábora strávím aspoň půl dne 
sám v přírodě (nedaleko tábora).
Vymyslím si a do oddílového nebo 
táborového časopisu napíšu (nebo ho 
vyprávím večer družině) příběh něja-
kého místa nebo nějakého živého tvora 
– např. příběh řeky, která teče kolem tá-
bora, příběh myši, kterou jsme ráno našli 
v zásobovacím stanu, příběh stoletého 
dubu na rozcestí, apod.).
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.

3

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.

Jeden celý den si budu zapisovat, co všech-
no jsem spotřeboval, použil, snědl (jídlo, 
oblečení, boty, voda, mýdlo, zubní pasta, 
apod.). Pak si vyberu 10 věcí, které jsem si 
zapsal, a  u každé z nich  se pokusím vypát-
rat, z jakých přírodních zdrojů se získává.
Vysvětlím nováčkovi (nebo spolužákovi, 
rodičům, prarodičům, sousedovi), jakým 
způsobem se třídí odpad a proč je lepší tří-
dit odpad, než vyhazovat všechno do jedné 
popelnice.
Najdu nové použití pro starší nebo opotře-
bované oblečení (ušiju si z něho něco pěk-
ného na sebe, udělám mladší sestře šatičky 
pro panenku, oblečení vyperu a vyspravím 
a nabídnu nějaké humanitární organizaci, 
apod.).
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Pokud se chci šetrně a zodpověd-
ně chovat k přírodě, splním jednu 
aktivitu, kterou si určím.

4

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.

Vypočítám, kolik energie spotřebu-
jí všechny elektrické spotřebiče u nás 
doma za rok. Pokusím se vyhledat in-
formace o šetrnějších typech spotřebičů 
(úsporné žárovky, apod.) a spočítám, 
kolik energie bychom za rok ušetřili, 
kdybychom místo normálních spotřebičů 
používali ty šetrné.
Nakreslím a popíšu původ  nějaké věci, 
kterou denně používám (kniha, školní 
aktovka, boty) – suroviny, jejich zpraco-
vání, doprava, výroba materiálu, výroba 
hotového výrobku. Do obrázku také za-
kreslím, co se stane s věcí, až jí přestanu 
používat – vyhodí se na skládku, spálí, 
recykluje, … Vše pak ukážu a vysvětlím 
družině.
Doma nebo na táboře budu týden sle-
dovat, kolik se vyhodí jídla. Vymyslím 
způsob hospodaření s jídlem, aby se žád-
né nevyhazovalo, a navrhnu ho družině 
nebo rodičům.







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

3

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 15 
druhů rostlin, živočichů nebo hub, které 
ještě neznám.
Vyberu si jednu událost, která může poško-
dit přírodu nebo krajinu (např. povodně, 
požár, větrná kalamita, přemnožení kůrov-
ce, eroze, znečištění, apod.) Na výpravě pak 
pozoruji okolní přírodu z hlediska vybrané 
události a posoudím, jak je okolní příroda 
a krajina vůči ní odolná a proč.
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PlněníAktivity



4

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

4

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 po-
znávat 15 druhů rostlin, živočichů nebo 
hub, které ještě neznám.
Vyberu si nějaký menší omezený prostor 
v přírodě (ztrouchnivělý pařez, louži, trs 
mechu, balvan porostlý lišejníky). Tento 
prostor chvíli detailně pozoruji a snažím 
se tam najít co nejvíc organismů. Na 
základě svého pozorování se pokusím 
popsat vztahy mezi organismy v tomto 
omezeném prostoru – co je zdrojem 
energie pro přítomné organismy, co je čí 
potravou, jak se bude pozorovaný pro-
stor dál vyvíjet, co ho může zničit. 
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