Rádcovský
zápisník

Obsah
Můj rádcovský zápisník
Role rádce v družině
Postavení rádce v oddílové radě
Plánováni
Příprava družinové schůzky
Průběh družinové schůzky
Ukázka družinové schůzky
Program družiny během roku
Družina na táboře
Družinová výprava
Příprava družinové výpravy
Komunikace s rodiči
Základní pravidla bezpečnosti
Bezpečnost v různých situacích
Skautská stezka pro začátečníky
Skautská stezka pro pokročilé
Spojené body ke stezce
Projekty ke stezkám
Plánujeme projekty

Časopisy
Odborky
Příprava na Svojsíkův závod
Svojsíkův závod v praxi
Nováček v družině
Odměny a tresty
Děti se specifickými potřebami
Družinové funkce
Pro kormidelníky
Vedení světlušek a vlčat
Stezka vlčat a světlušek
Závod vlčat a světlušek
Vlčci a světýlka
Zpětná vazba
Zpětná vazba v praxi
Hodnocení kvality družiny
Kam si zajít pro radu
Rozvoj rádce
Co dál po rádcování

Seznam příloh Rádcovského zápisníku nalezneš v Rádcovském nápadníku a herníku

Rádcovský zápisník
Autoři: Rádcovský zápisník připravila pracovní skupina ve složení: Zuzana Bobrovová, Ondřej
Kupka – Dick, Kamila Hrčková, Iveta Zieglová, Zuzana Klusáčková – Klusajda, Lukáš Maňák –
Divoch, Lukáš Rýdlo – Tchibo, František Šereda – Moulin pod garancí Metodické skupiny NJ pro
výchovný program.
Poděkování: Děkujeme všem, kteří se na vzniku Rádcovského zápisníku podíleli, za jejich pomoc.
Jednalo se zejména o členy testovacích oddílů a rádcovských kurzů, konzultanty a další spolupra
covníky. Díky.
Autoři fotografií: uvedeni u jednotlivých fotografií, Jan Smrčka – Čáp (titulní strana)
Grafická úprava a DTP: Pavel Čtyroký, Lucie Ernestová, GAO
Jazyková korektura: Veronika Králová
© Junák – svaz skautů a skautek ČR
Vydal: Junák – svaz skautů a skautek ČR, Tiskové a distribuční centrum Senovážné nám. 24,
116 47 Praha 1 jako svou 190. publikaci • Praha 2013
Vytiskla: Tiskárna Polygraf, s.r.o. • Náklad: 5.000 ks • První vydání • ISBN 978-80-86825-85-4
Projekt byl podpořen z grantu Evropské skautské kanceláře WOSM (Partnership Fund)
Obsah

Můj rádcovský zápisník

Fotka naší družiny

Jméno:
Moje družina:
Můj oddíl a středisko:
Náš pokřik:

Komunikace v družině

Jak dám ostatním vědět o výpravě nebo výletě?

Tip: Pokud se ti nechce pokaždé
volat všem, zaveď v družině takzvanou štafetu. Určete si pořadí a jeden
druhému pak přepošlete SMS s důležitou zprávou. Pokud se ti SMS vrátí,
je vše v pořádku a všichni jsou dobře
informováni.

Jak členům družiny řeknu, že se dva dny předem musí zrušit schůzka?

Komu dám vědět, když se na schůzce něco stane? (kontakty na vedení)

Přezdívka

Jméno

E-mail

Telefon

Adresa

Můj rádcovský zápisník

Tady si mohu ke každému členovi
napsat kontaktní informace.

Role rádce v družině

J

ako dobrý rádce skautské družiny musím vědět
a umět spoustu věcí, které mi pomohou správně
ji vést a chystat pro ni program. Něco z toho už
znám a zvládám. Proto si mě taky v oddíle vybrali. Neměl bych se s tím ale spokojit, proto se
snažím být pořád lepší. Nejsem v tom naštěstí
sám, všechno můžu probrat s dalšími rádci nebo
s vedoucím oddílu.

Mezi mé základní úkoly patří především
svolávání a vedení družinových akcí
Musím vědět, jak se na takovou schůzku nebo výpravu
připravit a co dělat, pokud se něco nepovede. To ale ne
znamená, že všechno dělám sám. Naopak je důležité, aby
se mi dařilo dostatečně

zapojovat jednotlivé členy družiny
tak, aby se na životě družiny každý aktivně podílel.
Když zapojím ostatní a budu taky

Rádce má v družině
a v oddíle klíčovou
a důležitou roli. V družině je tím hlavním,
který určuje, jak se
bude družině dařit a co
bude dělat.

Více v kapitole
Plánování.

Více v kapitole
Družinové funkce.

spolupracovat se svým podrádcem,
můžeme toho dohromady zvládnout mnohem víc
a všechny to bude mnohem víc bavit. Abych ale mohl pro
členy chystat dobrý program a pomoct jim vybrat odpo
vídající roli v družině, musím

znát dobře všechny členy své družiny.
Další velmi důležitou rolí je

zajištění bezpečnosti.
Když nenachystám jednu schůzku, tak se nic strašného
neděje, a pokud mám nějaké zkušenosti a po ruce Rád
covský zápisník, tak to ostatní ani nemusí poznat. Když
ale podcením bezpečnost, můžou se stát věci, které pak
nepůjdou vzít zpátky. Taky musím myslet na družinového
ducha a
Více v kapitolách
o Bezpečnosti.

Role rádce v družině

K tomu se hodí Karta
člena družiny na konci
zápisníku.

Role rádce v družině
vytvářet vždy dobrou atmosféru.
Družina má pracovat jako

fungující tým
a ne jako časovaná bomba těsně před vý
buchem. Jsme přece parta kamarádů, kteří
se scházejí rádi, a záleží jenom na nás, jak
se v ní budeme cítit. Proto nezapomínám

motivovat své členy
k tomu, aby se snažili dostat ze sebe to
nejlepší. Mnohdy závisí i úspěšnost pro
gramu jen na tom, jak dobře předtím
ostatní podpořím.
Už ale vím, že i když se někdy snažím se
bevíc, tak se čas od času něco nepovede,
zaskřípe to nebo se někdo pohádá. Důle
žité je si pak sednout a říct si na rovinu, co
se stalo a co příště udělat jinak, aby se to
neopakovalo. Někdy stačí, když se nad tím
zamyslím sám. Jindy je dobré to probrat
s jednotlivými členy nebo celou družinou.

Případné spory či neshody v družině řeším vždy s klidnou hlavou, včas
a rozumně.
Pokud nastane nějaký větší problém (zra
nění, člen utekl ze schůzky apod.), nezapo
menu o něm

informovat svého vůdce.

foto: Petr Puna

Role rádce v družině

foto: Eliška Broučková

Jak zjišťovat, co se povedlo, co změnit,
co vylepšit a jaký má kdo názor, to se
píše v kapitole Zpětná vazba.

Co dělám v naší družině já:

Postavení rádce v oddílové radě

J

á jako rádce jsem nejen součástí svojí družiny, ale také ji
zastupuji na oddílových radách.
Tam hájím její zájmy a tím můžu
ovlivnit chod družiny i celého
oddílu.

Rádce je členem oddílové rady a tedy
součástí vedení oddílu. Přináší
do oddílové rady pohledy družiny
a naopak vnáší do družinové činnosti
podněty a pokyny z oddílové rady.

¾¾Jako rádce jsem členem oddílové rady, kde se

zapojuji do týmového vedení oddílu. Tady zastupuji svoji družinu a prezentuji přání, problémy
a názory celé družiny. Je to pro oddíl velmi dů
ležité, protože právě já znám své členy nejlépe
a dokážu odhadnout, co potřebují a co je baví.
¾¾Mou povinností je také družině předávat potřebné informace, které se ke mně dostanou
na oddílových radách (např. informace o akcích)
a společně se všemi ostatními rádci jít dobrým
příkladem, protože jedině tak si získáme autori
tu, respekt a oblibu členů i důvěru vůdce oddílu.
¾¾Neměl bych zapomínat, že na vedení družiny
nejsem jako rádce sám – když budu potřebovat,
tak mi vůdce oddílu rád pomůže nebo poradí
(možná pomohou i ostatní rádcové, kterých se
kterými se potkávám na oddílové radě).

foto: Petr Puna

Základním stavebním kamenem oddílu jsou jednotlivé družiny. Já jako rádce jedné
z nich jsem takovým spojníkem mezi družinou a vedením oddílu.
Jméno družiny:
Rádce:
Kontakt:

Jméno družiny:
Rádce:
Kontakt:

Postavení rádce v oddílové radě

Jméno družiny:
Rádce:
Kontakt:

Jméno družiny:
Rádce:
Kontakt:

Postavení rádce v oddílové radě
Jak nezapomenout na úkoly
z minulé oddílovky?
Mrkni se do příloh
na Úkoly z oddílové rady.

Co mám na starosti v oddílové radě:

TIP: Teď už víš, co vše bys měl zvládat. Jestli ti
z toho jde hlava kolem, nezoufej. Máš pravdu, že
toho je hodně, ale žádný učený z nebe nespadl.
Pokud víš, v čem bys mohl být lepší, tak na tom
začni pracovat, zkus si o tom popovídat s vedoucím, domluv se s ním, jak by ses mohl v této dané
oblasti zlepšit.

Co bych tedy jako rádce měl zvládat:

Zaškrtni si, jak jsi na tom, a zkus si vybrat jednu věc, ve které se zlepšíš.
Plánuji schůzky a akce předem
Členy baví to, co děláme na schůzkách
Myslím, že náš program má smysl
Zajímám se o to, jestli se mi program povedl, ptám se
Umím dobře rozdělit práci mezi členy
Mám podrádce, který mi pomáhá
Znám dobře členy své družiny
Dokážu reagovat v krizových situacích
Motivuji družinu, vytvářím dobrou atmosféru
Mám dobrý vztah s rodiči členů
Zastupuji družinu v oddílové radě, přináším vůdci informace z družiny
Informuji členy družiny o tom, co se dozvím na oddílové radě
Jsem zodpovědný, snažím se plnit to, co bych měl
Vzdělávám se, snažím se zlepšovat
Jsem členem družiny, kamarád ostatních
Jdu ostatním příkladem

Vybraná věc, ve které se chci zlepšit:
Postavení rádce v oddílové radě

ano

trochu

ne

Plánování

V

e svém životě si všichni klademe nějaké cíle – něco, čeho
chceme dosáhnout nebo co chceme získat. Aby se nám podařilo
jich dosáhnout, musíme si nejprve
vše dobře naplánovat. Přemýšlení
o cílech a samotné plánování není
vůbec jednoduché, proto je vždy
konzultuji s vedoucím oddílu. Oddíl sám má jistě nějaké cíle, které
mi napoví i to, kam směřovat svou
družinu.

U všech věcí, které děláš, bys měl
vědět, proč je děláš a čeho tím chceš
dosáhnout. Naopak ke všemu, čeho
bys chtěl dosáhnout, bys měl být schopen najít ty správné cesty, aby se ti to
povedlo. Jen tak se ti budou věci dařit
a nebudeš je dělat bez účelu nebo bez
užitku.

Co je to cíl:
je to něco, čeho chci dosáhno
ut, co
chci zlepšit, udělat, dokázat.
Co je to prostředek: jsou to věci
,
které je potřeba udělat, abyc
h cíle
dosáhl.

Jak dojít k cíli?
Zpětná vazba: člen bude na konci roku schopen
vysvětlit pravidla složitější hry (nebo prezentovat téma), nebude se u toho smát, bude
mluvit nahlas, jeho řeč bude plynulá a nebude
postavená na přečtení poznámek.

Situace: členové družiny se neumí dobře
vyjadřovat.

Vyhodnocení
situace

Realizace: na každé
schůzce zařadíme jednu aktivitu.

Realizace

V plánování ti pomůže třeba i příloha
Plán schůzek na měsíc.

Zpětná vazba
a vyhodnocení

Stanovení cíle

Stanovení
prostředků

Cíl: za 2 měsíce bude
každý člen umět vysvětlit ostatním pravidla složitější hry.

Prostředky: slovní fotbal, příprava a vedení hry
členy družiny, jazykolamy, scénky na různá témata,
diskuse, vyjádření názoru během zpětné vazby, zakončení společenským večerem na vánoční besídce.

Plánování

Plánování
Zkus vymyslet, která hra nebo činnost rozvíjí:
nebojácnost

zodpovědnost

spolupráci v družině

kritické myšlení

schopnost vyjádřit se

řešení krizových situací

fyzičku

fantazii

1. Abych věděl, kam dojít, musím si nejprve nějaký cíl
stanovit, zamyslet se nad tím, kam chci dojít a proč.
Pokud je naše družina málo sehraná, může být na
ším cílem vytvořit z ní lepší partu. Jestli jsou členo
vé zamlklí a neumí se vyjadřovat, bude cílem naučit
je základům rétoriky. S tím souvisí i samotný plán
na to, jak toho cíle dosáhnout. Pro vytvoření dobré
party budeme zařazovat víc her na týmovou spo
lupráci. K procvičení rétoriky nám zase pomůžou
různé „mluvící hry“ nebo diskuse.
2. Budu důsledný při realizaci vymyšlených aktivit.
3. Na konci stanoveného období si ověřím, jestli byly
cíle naplněny. Jen tak zjistím, jak jsem byl úspěšný.
Dobrý výsledek je motivací pro to jít dál.

Plánování

Náš cíl musí být konkrétní
a dobře hodnotitelný! Určíme
si přesný časový úsek, za který
budeme cíl hodnotit:
Nejasný a nekonkrétní cíl:
Naučíme se orientovat podle
mapy.

Dobrý cíl: Na schůzce 1. listopadu bude umět každý člen
určit světové strany, zorientovat mapu a najde 4 z 5 stanovišť podle azimutu nebo GPS.

foto: Zdeněk Materna

Příprava družinové schůzky

P

rogram družinových schůzek by neměl být jen náhodným výběrem her.
Správná schůzka by měla zapadnout mezi
ty ostatní a vycházet z celoročního plánu
oddílu. S jeho naplněním mi pomůžou
vedoucí. Pokud takový plán v oddíle nemáme, může mě lehce vést stezka, a když
k tomu přidám nápady z různých ročních
období, mám skoro vyhráno.

Jak připravit schůzku?
¾¾S přípravou začínám včas, klidně i několik dní před

schůzkou. Prvním impulsem mi je právě proběhlá
schůzka, ze které vycházím pro přípravu té dal
ší. V ideálním případě probereme složitější úkoly
a možnosti jejich řešení na oddílové radě.
¾¾Svoje nápady si zapisuji do zápisníku. Buď mám
zavedený svůj vlastní systém, nebo můžu využít
formuláře z Rádcovského zápisníku, které jsou
k tomu určené.
¾¾Každá aktivita by měla mít svůj cíl. Podle našeho
oddílového plánu zařazuji v daném období akti
vity, které rozvíjejí věci z plánu. Když vybereme
dobré činnosti, můžeme si je rovnou potvrdit
i ve stezce.
¾¾Schůzka může mít svoje vlastní téma, bude tak
pro všechny zajímavější. Téma může vycházet
z plánovaného programu na dané období, z roční
doby, ze stezky nebo z právě vyšlého časopisu
Skaut.
¾¾V průběhu střídáme různé činnosti – pohybové
a klidné hry, psychicky více a méně náročné akti
vity, kreativní a přemýšlecí činnosti. Čím mladší
jsou členové družiny, tím kratší by měly jednotlivé
úseky být.
Další užitečné informace se
dozvíš v kapitole Plánování.

Příprava družinové schůzky

Družinová schůzka je tou nejčastější akcí, kterou budeš
každý týden pro svoji družinu
připravovat. Budeš si muset dokázal poradit s tím, aby schůzka
byla stále zajímavá a přínosná,
a přitom aby ti její příprava nezabrala příliš mnoho času.

Příprava družinové schůzky
¾¾Dobře využíváme čas. V přípravě schůzky si píšu, kolik času

bude na jednotlivé aktivity potřeba. Musím si nechat dost
času, aby se vše stihlo, ale aktivita se nám nesmí omrzet.
Využívám pravidlo „v nejlepším přestat“. Vždycky mám
nějakou tu hru v rezervě „pro případ nouze“.
¾¾Používáme rituály. To je to, co dělá naší družinu družinou.
Jenom my zahajujeme schůzku speciálním pokřikem, který
není pro ostatní mimo družinu srozumitelný. Jenom my
máme ukrytou na půdě družinovou smlouvu a jednou
za nějaký čas ji zkontrolujeme. Nikdo jiný neumí hrát hru,
kterou jsme vymysleli loni na výpravě!
¾¾Využívám v programu nejrůznějších tajemství a momentů
překvapení! Je to oživením schůzky a motivací pro ostatní,
aby přišli příště včas a rádi.
¾¾Při vymýšlení programu si snažím představit, jak by pro
gram bavil mě samotného - pokud by mě nebavil, asi ne
bude bavit ani ostatní a měl bych hledat jiný a zajímavější
program. Na schůzce by se měly prolínat užitečné progra
my s těmi, které nás opravdu baví a je při nich legrace.

foto: Aleš Vitinger

Další informace a databáze her:
www.skaut.cz/program
(programy ke stezkám a cestičkám)
www.hranostaj.cz
www.hra.cz
junak.cervenepecky.cz/hry
www.teepek.cz
www.strediskohrozen.cz
www.woodcraft.cz

Jakých chyb se vyvarovat?
¾¾Nedostatečná příprava schůzky. Hledám hry

v knihách a na internetu na poslední chvíli,
takzvaně bez ladu a skladu. Vytisknu prostě
to, co mi „vyplivne“ vyhledávač her, a jdu.
¾¾Program vymyšlený jen proto, abychom
něco dělali, případně abychom se poba
vili. Nepřemýšlím nad tím, proč to děláme,
jestli to ostatním k něčemu bude, jestli se
něco naučí. Aktivity jsou bez návaznosti
na oddílový plán.
¾¾Všechny hry jsou „na jedno brdo“. Kluky
baví běhat, a tak celou schůzku hrajeme
hry na hřišti. (Občas to můžu udělat, ale
nesmí to být pravidlem!)
¾¾Úvodní dlouhá a sedací hra, případně nějaký
nový program. Družina se tak nerozhýbe
a do dalších aktivit se jim už nechce.
¾¾Nepřiměřená délka her a činností. Buď z ne
dostatku jiných připravených aktivit nechám
Příprava družinové schůzky

běžet hru moc dlouho, nebo si na ni naopak
nechám málo času na konci schůzky.
¾¾Neustálé opakování jedné osvědčené hry.
¾¾Přecenění nebo podcenění členů družiny. Vy
mýšlím jim moc snadné nebo příliš obtížné úkoly.
¾¾Velké pauzy mezi programy. Může to být
dáno tím, že nemám dopředu promyšlený
program nebo připravené pomůcky, nebo
tím, že všechno dělám zbytečně sám (ne
zapojím ostatní členy družiny).
V plánování ti pomůže třeba
i příloha Plán schůzek na měsíc.

Průběh družinové schůzky

P

řesný řád by měla mít hlavně schůzka vlčat a světlušek.
U skautů a skautek si častěji můžeme dovolit udělat výjimku. Kaž
dopádně – když jednou za měsíc
až dva uspořádáme schůzku netradiční, přispěje to ke zpestření
družinového programu.

Družinová schůzka má svůj řád, díky
kterému se nikdo na schůzce nebude
nudit a zvládne se na ní vše potřebné. Schůzka má jasný začátek a konec
a v jejím průběhu se střídají rozmanité aktivity tak, aby program byl
zajímavý, užitečný a pestrý.

1. Zahájení
Na začátku všechny uvítám a začne
me společným rituálem. Může to být
pokřik, podání ruky, pohybová kreace
nebo oblíbená krátká hra nebo hříčka.
Je to důležité, protože jen tak si ostat
ní uvědomí, že schůzka už začala,
a budou mi věnovat dostatečnou po
zornost. Stejný rituál můžeme použít
i na konci.

Náš zahajovací rituál:

Další organizační věci, které často řešíme:

2. Organizační záležitosti
Pak informuji členy o organizačních
věcech oddílu a družiny, například
o chystaných výletech a výpravách,
docházce, vybírání peněz, přihlášek.
Tady si necháváme pár minut navíc
pro potvrzování aktivit stezky, které si
plníme doma.

3. Úvodní hra
Na uvolnění a naladění atmosféry za
řadím na začátek krátkou pohybovou
hru nebo jinou aktivitu, kterou máme
v družině rádi.
Průběh družinové schůzky

Oblíbené hry, které se hodí na začátek schůzky:

Průběh družinové schůzky
4. Hlavní část

Nápady na rukodělky:

Po společném naladění přichází čas
na hlavní téma schůzky. Sem můžu
zařadit věci, které se chceme naučit,
Naše oblíbené sporty a fyzické aktivity:
práci na zadaném projektu nebo hra
ní nějaké delší hry.
¾¾„Učení se“ nových věcí
Oblíbené písničky:
¾¾Plnění bodů stezky
¾¾Hry různého typu
¾¾Rukodělky
Knížky, ze kterých se dá číst na schůzce:
¾¾Sport
¾¾Zpívání
¾¾Povídání, čtení
¾¾Divadlo, scénky
Tip: „Učení se“ novým věcem by mělo probíhat zase formou hry.
Určitě bys nechtěl, aby to na schůzce vypadalo jako ve škole, pro¾¾Projekt
to se snaž nové znalosti a dovednosti předávat zajímavě a prak¾¾Programy ostatních členů družiny
ticky. Místo ukazování kytek v atlase radši vyběhněte na louku
za klubovnou. Topografické, pochodové i dopravní značky se učte
venku formou stopované nebo jízdou na kole. Zdravovědu si lépe
zapamatujete, když si vše vyzkoušíte nebo aspoň secvičíte scénku
Před koncem schůzky si občas spo
na
téma krizové situace a pak ji třeba předvedete světluškám.
lečně popovídáme o tom, jak se
schůzka povedla. Získám tak tipy
na příště. Můžu k tomu využít ně
které jsou
jakou hru z kapitoly Zpětná vazba. Tip: Nakreslete si kartičky s různými činnostmi,
kartičjednu
je
vylosu
pak
si
Každý
.
úklidu
při
potřeba udělat
udělá.
kdo
co
ovat,
dohad
ími
ostatn
s
muset
se
eš
ku a nebud
ť pod„Zame
“,
nahoru
židle
„Dej
třeba:
být
může
ách
Na kartičk
ky“.
odpad
s
„Odne
stoly“,
Ukliď
okna“,
„Zavři
,
kytky“
lahu“,„Zalij

5. Zpětná vazba

6. Úklid klubovny

7. Ukončení schůzky

Schůzku končíme včas (ne dříve, ne
později). Musíme tedy dobře plánovat
předcházející program, aby to bylo
možné.
Tento model je jen návrh. Je příkla
dem, který můžu měnit podle aktuál
ní potřeby!
Průběh družinové schůzky

Různé typy aktivit:

• fyzické – zlepšují kondici, rozvíjí smysly,
znalost vlastního těla
• intelektuální – hry na paměť, vědomosti, myšlení
• citové a zážitkové – umožní poznávání
sebe sama
• sociální – posilují vztahy s druhými
lidmi, pomoc ostatním
• duchovní – přesahující hodnoty

Ukázka družinové schůzky

dne 15. 11. 2012

								
Hlavní
program schůzky: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
		
Zahájení:

. . . . jako
. . . . . .obvykle
. . . . . . . . . (pokřik)
............................................................

Informace pro družinu

Informace o následujícím výletě nebo výpravě – rozdat letáček

.............................................................................................
.Vybírání
. . . . . . . . . . peněz,
. . . . . . . . Zpětná
. . . . . . . . . .vazba
. . . . . . .z. .minulé
. . . . . . . . .akce
..............................................
Poznámky: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.............................................................................................
		 1:
AKTIVITA

Motanice

Proč to děláme: Rozpohybování,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . motivace
. . . . . . . . . . . na
. . . .začátek,
. . . . . . . . . .spolu..........
práce
...........................................................................
		
Průběh
a pravidla: .Všichni
. . . . . . . . zavřou
. . . . . . . . oči
. . . . a. . .stoupnou
. . . . . . . . . . .si. .do
. . . .chum.........
lu.
Dají
ruce
nahoru
a
poslepu
se
někoho
chytí
za
obě
ruce.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pak
.......
. .otevřou
. . . . . . . . .oči
. . . .a. .musí
. . . . . . se
. . . rozmotat
. . . . . . . . . . . tak,
. . . . . .aby
. . . . .vzniknul
. . . . . . . . . .kruh.
.................
..........................................................................
Body stezky ke splnění: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..........................................................................
		 . . . . . . . .žádné
Pomůcky:
.....................................................
..........................................................................

AKTIVITA
		 2:

Orienťák

		
Proč to děláme: Zopakování
. . . . . . . . . . . . . práce
. . . . . . . s. . buzolou
. . . . . . . . . z. . minula
....................

..........................................................................
		
Průběh a pravidla: Holky
. . . . . . . dostanou
. . . . . . . . . . . do
. . . .dvojice
. . . . . . . . buzolu
. . . . . . . . a. . musí
..........
podle
zadaného
azimutu
a
počtu
kroků
dojít
k
cíli.
Kdo
tam
..........................................................................
dojde
. . . . . . . nejdřív,
. . . . . . . . . .vyhrává.
..........................................................
..........................................................................
			
Body stezky ke splnění: Pobyt
. . . . . . . v. . přírodě
. . . . . . . . . (stupně
. . . . . . . . . .1. .a. . 3)
............
..........................................................................
Pomůcky: 3. . .buzoly,
. . . . . . . . 3. . .lístky
. . . . . . s. . naměřenými
. . . . . . . . . . . . . . . azimuty
........................
..........................................................................

Další drobné aktivity: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................................................

focení na nástěnku, nervy, pexeso, upravení nástěnky, Sardele

Ukázka družinové schůzky

Čas:

5 minut

Kdo:

Já

Kde:

venku

Důležitost:
malá

Čas:

25 minut

Kdo:

Já

Kde:

venku

Důležitost:
velká

Prázdný plán
k nakopírování je
na konci zápisníku.

Ukázka družinové schůzky
AKTIVITA 3

Lakros

Čas: 30 minut

Proč to děláme: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.Zlepšení
. . . . . . . . . .kondičky,
. . . . . . . . . . . spolupráce
. . . . . . . . . . . . . v. . týmu,
. . . . . . . . baví
. . . . . .nás
. . . . to
. . . .:-)
................
Průběh a pravidla: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.Hra
. . . . .lakros
. . . . . . . na
. . . .dvě
. . . . .trojnožky.
....................................................
...........................................................................
..........................................................................
Body stezky ke splnění: Fyzická
. . . . . . . . . .zdatnost
. . . . . . . . . .2
........................
..........................................................................
Pomůcky: . Lakrosky,
. . . . . . . . . . . .míček
................................................
..........................................................................

AKTIVITA 4

Povídání o Fair trade

Proč to děláme: . .Zjistíme
. . . . . . . . . .něco
. . . . . .o. . světě,
. . . . . . . zlepšení
. . . . . . . . . .vyjadřování
.................
a
prezentace,
zkusíme
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . si. . .vést
. . . . .diskusi
..................
			
Průběh
a pravidla: . . . . . . .Muška
. . . . . . . .má
. . . . prezentaci
. . . . . . . . . . . . . Fair
. . . . . .trade
. . . . . . .ob.....
. chodu
. . . . . . . .připravenou
. . . . . . . . . . . . . . na
. . . .notebooku.
. . . . . . . . . . . . .Řekne
. . . . . . . .nám,
. . . . . . co
. . . .to. . .je,
. . . a. . .ukáže
.......
. obrázky.
. . . . . . . . . . .Na
. . . .konci
. . . . . . .bude
. . . . . .diskuse.
. . . . . . . . . Zhodnotíme
. . . . . . . . . . . . . . . vystupování
. . . . . . . . . . . . . . Mušky
........
. a. . .poradíme,
. . . . . . . . . . . .jak
. . . . se
. . . zlepšit.
...................................................
			
Body
stezky ke splnění: .Muška
. . . . . . . .–. . .Různost
. . . . . . . . . .světa
. . . . . . (stupeň
. . . . . . . . . .3),
......
. Vyjadřování
. . . . . . . . . . . . . . .(stupeň
. . . . . . . . .3)
.................................................
Pomůcky: .Notebook,
. . . . . . . . . . . . prezentace
...............................................
			
Úkoly
na příště: . . . . . . . . Přinést
. . . . . . . . .si. . . . . .

. .oblíbenou
. . . . . . . . . . .hudbu
. . . . . . . .na
. . . mp3
. . . . . . (budem
. . . . . . . . . .je. . . . . .
příště poslouchat a porovnávat)

...............................................

Časový harmonogram schůzky
čas
aktivita
. 16:00
. . . . . . . . . . .Zahájení
.................................

. 16:05
..........
. 16:10
..........
16:20
...........
. 16:55
..........
17:00
...........
. 17:30
..........
18:00
...........

.Motanice
.................................
.Informace
.................................
Orienťák
..................................
.Maličkosti
.................................
Lakros
..................................
.Fair
. . . . .trade
............................
Ukončení
..................................
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Kdo: Lucka
Kde: hřiště
Důležitost:
střední

Čas:

30 minut

Kdo:

Muška

Kde:

klubovna

Důležitost:
velká

			
Body
stezky k plnění: Fair
. . . . .Trade
...........

.(Cesta
. . . . . . .Vzduchu),
. . . . . . . . . . Zlepšení
. . . . . . . . . .projevu
. . . . . . . .(Cesta
. . . . . . .Vody)
...
Aktivita na vyjadřování (Cesta Vzduchu)
..............................................
			
Postřehy
ze schůzky: S. .buzolou
. . . . . . . . . to
....
.ještě
. . . . .není
. . . . ono,
. . . . . musíme
. . . . . . . . to
. . . příště
. . . . . . zopakovat
........
Úklid klubovny: . . .Zdeňka
......................
Zakončení schůzky:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.normálně
. . . . . . . . . .(podání
. . . . . . . .ruky)
.....................

Zpětná vazba:
Poznámka:

  

.Nestíhali
. . . . . . . . . . jsme,
. . . . . . . příště
. . . . . . . .dát
. . . . ra.

.ději
. . . . program
. . . . . . . . . . . připravený
. . . . . . . . . . . . . .ostatními
. . . . . . . . . . . na
. . . .začá..
tek.

Program družiny během roku

K

romě činností, kterým se můžeme
věnovat během celého roku, existují i aktivity vázané na konkrétní roční
období či měsíc. Jejich využití oživí náš
program a ten tak nebude pořád stejný.
V létě se můžeme těšit na koupání v řece
a v zimě zase na pořádnou koulovačku.

Program družinových schůzek
a výprav musí být zajímavý
a pestrý, jen tak bude celou
družinu bavit a neomrzí ji.
Roční období ti nabízí spoustu
inspirace, tak ji využij a připrav program, který bude
vždy něčím nový.

Kalendář
Aktivity, které si zakroužkuji, budu chtít využít v programu družiny. Sem si také zazname
nám další tradiční akce našeho oddílu či další nápady na jednotlivé měsíce:

září

říjen

listopad

Aktivity:
Zahajovací schůzka
Zaměření na nováčky
Drakiáda

Aktivity:
Sbírání kaštanů, bukvic, ...
Zamykání řeky
Houbaření

Aktivity:
Krmítka pro ptáky
Výtvarné činnosti s listy
Odlévání stop

Významné / zajímavé dny:
28. 9. Den české státnosti –
sv. Václav

Významné / zajímavé dny:
16. 10. Mezinárodní den proti
McDonald´s
28. 10. vznik Československa

Významné / zajímavé dny:
2. 11. Dušičky
14. 11. Den bez aut
17. 11. Den boje za svobodu
a demokracii

Program družiny během roku

Tip: Na internetu je spousta aplikací s kalendářem.
Dobře se osvědčil Google kalendář, do kterého si
můžeš zaznačit důležité akce, které můžeš i barevně odlišit podle druhu. Dá se zde upravit čas, místo,
popsat celá událost a nastavit si připomenutí, což je
super. Po kliknutí na akci se rozbalí další informace.
Google kalendář se dá vložit i na oddílové či družinové stránky.

Program družiny během roku
prosinec

leden

únor

Aktivity:
Vaření na sněhu
Besídka

Aktivity:
Sáňkování, bruslení
Stavba iglú
Stopovací hry

Aktivity:
Krmení zvířátek
Zimní táboření
Lyžování

Významné / zajímavé dny:
6. 12. Mikuláš
24. 12. Vánoce

Významné / zajímavé dny:
1. 1. Den obnovy českého státu
6. 1. Tři králové
27. 1. Den památky obětí
holocaustu

Významné / zajímavé dny:
4. 2. Den boje proti rakovině
22. 2. Den zamyšlení

březen

duben

květen

Aktivity:
Odemykání řeky

Aktivity:
Předpovídání počasí
Velikonoce
Sázení rostlin

Aktivity:
ZOO

Významné / zajímavé dny:
22. 3. Světový den vody
27. 3. Světový den divadla

Významné / zajímavé dny:
22. 4. Den Země
24. 4. Svatý Jiří

Významné / zajímavé dny:
8. 5. Den matek
8. 5. Den vítězství

červen

červenec

srpen

Aktivity:
Příprava na tábor
Sbírání léčivých rostlin

Aktivity:
Tábor

Aktivity:
Jamboree

Významné / zajímavé dny:
1. 6. Den dětí
16.6. Mezinárodní den otců

Významné / zajímavé dny:
5.7. Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6.7. Den upálení mistra
Jana Husa

Významné / zajímavé dny:
13. 8. Den leváků

Program družiny během roku

Kde čerpat další informace:
J. Foglar - Kronika Ztracené stopy
www.google.com/calendar
www.svatky.centrum.cz

Družina na táboře

N

a první pohled by se mohlo zdát, že
táborem moje práce končí. Je tam
přece zbytek vedení a nejsem to já, kdo
má (jako na schůzkách) celý průběh
na starosti. Pořád jsem ale člověk, který
zná nejlépe členy své družiny, ví, jaké
mají problémy a co od tábora očekávají.

Tábor je vyvrcholením celoroční činnosti. Platí to pro
oddíl, ale samozřejmě i pro
družinu. Tábor může výrazně
vaši družinu stmelit dohromady, proto je nutné jej co
nejvíce využít ke společné
práci družiny.

Co je mým úkolem?
¾¾Už před táborem se zamyslet nad tím, jak to na tábo

ře chodí, a popřemýšlet nad problémy, které by se
na táboře mohly vyskytnout. Pokud takové jsou v naší
družině, upozorním na to vedoucího.
¾¾I tady mi patří role spojky mezi družinou a vedením.
Když nastane v družině jakýkoli problém, budu ho
řešit já nebo s ním půjdu za vedoucím.
¾¾Budu oporou svojí družiny, budu ji povzbuzovat
a motivovat.
¾¾být družině příkladem, ve všem jí pomáhat
¾¾Protože nejsem na táboře poprvé, budu se snažit být
družině příkladem, ve všem jim pomáhat a radit.
Mám-li v družině nováčky, všechno jim na začátku
vysvětlím a dohlédnu na ně i během tábora.

foto: Petr Puna

Ve službě: Řídím přípravu jídla. Motivuji družinu během náročné služby. Zapojuji je
do vaření, aby se něco nového naučili. Dohlížím na to, aby bylo vše připraveno včas.
V táborové hře: Motivuji družinu k co nejlepším výkonům, ale nikdy nezacházím za její
limity. V případě neúspěchu družinu podpořím, aby neházela flintu do žita.
Sám s družinou: Dohlížím na bezpečnost, ať už je to v kuchyni, při práci s nástroji, nebo
po cestě na silnici.
Během celého tábora: Jdu družině příkladem a jsem jí vzorem, od vstávání na rozcvičku,
přes úklid ve stanu, zapojení se do práce až po hlídky. Po družině vyžaduji totéž co po sobě.

Družina na táboře

Družina na táboře
Co se dá s družinou dělat na táboře
¾¾najít si tajné družinové místo a trávit tam společně volný čas (se souhlasem vůdce),
¾¾zapsat se s družinou do povědomí celého tábora („Když vaří Bobři, tak to určitě bude moc

dobré jídlo“, nezapomenutelná družinová scénka u táborového ohně, originální táborová
stavba, kterou družina postavila apod.),
¾¾věnovat se plnění stezky a odborek, na které nemusí být během roku tolik času,
¾¾využít společného času ke stmelení družiny a prohloubení přátelství a spolupráce,
¾¾družinová okénka (blíže se o nich můžeš dozvědět dále).

Družinová okénka
Programově se můžu uplatnit při přípravě tak
zvaných družinových okének. Ta mohou zabírat
hodinu denně nebo třeba jeden celý táborový
den. Už před táborem s družinou vymyslíme
a připravíme něco, co nás zajímá a dá se zrealizo
vat jenom tam. Je přece skvělé mít čas a možnost
podnikat něco se svou družinou! Nic takového
jsme zatím nezkoušeli? Nevadí, stačí si o tom po
povídat s vedoucím a navrhnout mu to.

Co bychom mohli s družinou dělat na táboře a co se nejspíš nedá dělat jinde:

Družina na táboře

Tip: Družinové okénko můžete využít třeba
k vyvrcholení celoroční hry, společnému přespání pod širákem, výletu do okolí, rukodělkám nebo výrobě nějaké vázané stavby.

Družinová výprava

D

ružinová výprava je stejně důležitou součástí programu jako schůzky a oddílové
výpravy. Měla by se promítnout přímo v plánu
akcí oddílu nebo by v něm mělo zůstat dostatek místa k tomu, aby se tam nějaká ta družinová akce ještě vešla. Je to pro nás příležitost,
jak si vyzkoušet spoustu věcí prakticky a užít
si společné vážné i vtipné chvilky. Na přípravě
družinové akce by se měli podílet všichni, je
vhodné ji plánovat společně na schůzce.

Družinová výprava se na rozdíl od schůzky nekoná tak
často, o to větší nároky jsou
ale kladeny na její přípravu
(díky větším nárokům množství programu, bezpečnost
či organizaci), proto jí věnuj
potřebnou pozornost a nepodceňuj ji.

Bezpečnost
¾¾Pročtu si předem kapitolu Bezpečnost

v tomto zápisníku a budu dodržovat na
psaná pravidla.
¾¾Při plánování výpravy nebo výletu je nutné
počítat s délkou trasy a náročností aktivit
tak, aby ji zvládl i nejslabší člen družiny.
¾¾Každý člen by měl vědět, kam se jde nebo
jede. Na začátku všem ukážu na mapě
trasu a cílový bod.
¾¾Promyslím si krizové varianty (začne pr
šet, ujede nebo nejede vlak apod.).
¾¾Zkontroluji si předem, jestli mám u sebe
číslo mobilu na všechny členy družiny
a číslo na vůdce oddílu.

Program
¾¾Stejně jako schůzka by měla i výprava mít

zajímavý cíl a program. Cílem může být nejen
rozhledna nebo hrad, ale i zajímavý terén
(chůze mimo značené cesty) nebo splnění
nějakého úkolu (zanesení kaštanů do obory).
¾¾Cestu si zpříjemníme hrami nejen o pau
zách, ale i za pochodu.
¾¾Do programu zařazujeme aktivity ze stezky.
¾¾V případě výhledu špatného počasí máme
připraven náhradní program.
Družinová výprava

¾¾Nezapomenu zajistit, aby na výpravě byla

lékárnička.
¾¾Počet her i délka trasy odpovídá délce

výpravy včetně dostatečné rezervy. Po
kud si nejsem jistý, zkonzultuji to s někým
zkušenějším.
¾¾Pokud na výpravě náhodou nestíháme
ohlášený návrat, vždy to dáme vědět rodičům (třeba SMS).
¾¾Musím domluvit konání výpravy s vůdcem
oddílu, zajistit bezpečný dohled (buď
nějaký vedoucí, nebo jinak dle domluvy
s vůdcem oddílu).

Tip: Oblíbené hry na cestu jsou třeba „Vlevo 20“ (rádce
občas vykřikne směr a čas, který se zavřenýma očima
odpočítává, aby se ostatní mohli schovat) nebo „Bomba“ (všichni si musí okamžitě lehnout na zem nohama
k tomu, kdo vykřikl), házení míčkem nebo frisbee za pochodu. Po příchodu do klubovny si můžeme dát kvíz,
kdo si pamatuje zajímavosti, které jsme viděli po cestě
– naučí to skauty i vlčata všímat si svého okolí a nekoukat jen do země. Výprava skautů a skautek nemusí obsahovat tolik her, vlčata a světlušky potřebují zastávky
častěji (kvůli odpočinku, ujdou pak delší trasu).

Družinová výprava
Čemu se na družinové
výpravě vyhnout:

Nápady na družinovou
výpravu:

¾¾výprava do nebezpečných míst bez ve

¾¾výprava na oddílové tábořiště

doucího (jeskyně, skály...)
¾¾koupání bez vedoucího
¾¾autostop
¾¾nebezpečná chůze po silnicích
¾¾neoznámit výpravu vedoucímu,
¾¾nedodržet naplánovanou trasu výpravy,

aniž by byl o tom vedoucí informován
¾¾nedodržet informace, které dostali rodi

če (zejména pak dobu návratu)

¾¾výprava do míst, které zná některý z členů

družiny (rodinná chata, zahrada...)
¾¾výprava spojená s přespáním v malé bou
dě bez elektřiny
¾¾tajemná výprava spojená se zakopáním
družinové úmluvy
¾¾sobota či neděle na oddílové základně,
během které se vyrobí dárek pro oddíl,
spraví něco v klubovně nebo nachystá
vybavení na tábor

Ukázková pozvánka na výpravu
Pozvánka na výpravu může vypadat třeba takhle. Je ale možné (obzvlášť u věcí s se
bou), že je ještě potřeba doplnit něco, co je důležité u nás v oddíle:

Ztracená mapa

12. 11. 2011, Plnec a okolí

Na všech mapách zmizelo okolí Plnce. Co to mohlo způsobit?
Expedice do záhadné zóny, která zmizela z mapy.
Sraz: 8:30, Hlavní nádraží
Návrat: 16:51, Hlavní nádraží
S sebou: spacák, karimatku, ešus a lžíci, baterku, nůž, pláštěnku, domluvené jídlo, pe
níze, tužku a papír, šátek, stezku, družinové tričko, uzlovačku, KPZ, bačkory, zpěvník
Družinové: lékárnička, kotlík, buzola, vařič
Dotazy: Piff, 603 123 890, piff@tlapa.net

Družinová výprava

Příprava družinové výpravy

N

ěkteré družiny jezdí na výpravy
pravidelně samy, jiné to ještě
nevyzkoušely. Není na tom nic těžkého. Stačí domluvit si nějaký dospělý doprovod, čas a místo a vyrazit. Napoprvé to možná nebude
perfektní, ale pak už se družinové
akce stanou tradicí.

Družinová výprava je vynikající
příležitostí, kdy můžete být jako
družina delší dobu spolu a můžete podnikat spoustu zajímavých
věcí. Neměla by tedy chybět ani
ve vašem programu. Příprava je
již náročnější, ale není to nic nereálného, tím spíše když se na tom
může podílet celá družina.

Co je potřeba zařídit předem
¾¾Určit termín výpravy.
¾¾Domluvit si vedoucího, který s námi pojede.
¾¾Zjistit způsob dopravy na místo a čas odjezdu

a příjezdu.
¾¾Zjistit otvírací doby atrakcí, které chceme navštívit
(třeba bazén, muzeum).
¾¾Zajistit přítomnost lékárničky, kotlíků a případně
dalších potřebných rekvizit.
¾¾Sepsat pozvánku na akci a rozdat ji členům družiny
nebo vyvěsit na internet nejpozději 14 dní předem.
Určit cenu výpravy.
¾¾Vymyslet program, který bude pro členy druži
ny zajímavý, bezpečný a bude ideálně navazovat
na program oddílu.

Pro vícedenní výpravu navíc:
¾¾Zjistit, která chata je na tento termín volná, a zajistit

ubytování.
¾¾Domluvit jídelníček, zajistit potraviny a naučit se
vařit domluvená jídla.

Pro jednodenní výpravu navíc:
¾¾Naplánovat cílové místo a trasu pochodu.

Příprava družinové výpravy

Tip: Družinová výprava je ideální příležitost pro družinový projekt nebo
využití družinových funkcí (byť příležitostných pro účel výpravy). Rozdělte
si úkoly mezi jednotlivé členy družiny
(naplánovat trasu a dopravu, zajistit potraviny, připravit program…)
a budete sami překvapeni, kolik bodů
stezky si tím budete moci splnit. Jako
rádce nezapomeň členům pomáhat
a být připraven na nouzovou variantu, kdyby své úkoly nezvládli (nicméně nedělej to za ně, i z neúspěchu se
musí dokázat poučit).

Příprava družinové výpravy

Tady si můžu zapsat a odškrtat všechny úkoly pro přípravu družinové
výpravy:
Zodpovědná
osoba

Rozhodnout, že společně někam pojedeme
Vymyslet, co podnikneme, domluvit cíl akce, trasu
Určit termín
Domluvit se s vedoucím
Zamluvit chatu
Vytvořit jídelníček
Rozdělit potraviny, kdo co vezme
Vytvořit rozpočet, určit cenu akce
Najít dopravní spojení tam i zpátky
Zjistit otvírací doby
Lékárnička
Kotlík, vařič
Mapa, buzola
Sepsat pozvánku a vytisknout ji nebo dát na web
Vymyslet program:

Krizová varianta:

Příprava družinové výpravy

Termín



Splněno

Komunikace s rodiči

K

omunikace s rodiči je pro naši družinu i oddíl důležitá. Nejde jen o to, aby rodiče věděli, kdy je jaká výprava. Dobrá komunikace
vytváří především důvěru. Rodiče se nebudou
bát svěřit děti rádci, který jim dá vždy včas
vědět, co se bude dít. Rádci, o kterém ví, jak
se jmenuje a kde bydlí. Rádci, který jim poradí,
když má jejich dítě problém, třeba neshodu
s kamarádem z družiny.

Společně s vedením oddílu
jsi hlavní spojka s rodiči –
na tobě záleží, jaký budou
mít obrázek o naší činnosti, zda budou mít všechny
informace, zda ti budou
důvěřovat a podporovat
akce družiny.

Co můžu udělat já?
¾¾Chovat se k rodičům vždy mile, minimálně je neza

pomínat pozdravit.
¾¾Na začátku roku se představit rodičům nových členů.
¾¾Dohlédnout na to, aby členové měli v zápisníku moji
adresu a telefon.
¾¾Rodičům nováčků předat papíry s informacemi, co
s sebou na schůzku, plán akcí a vysvětlit jim, co je
to stezka.
¾¾Zjistit si z přihlášky, kterou má u sebe vedoucí oddílu,
pár věcí. Třeba adresu a telefon na rodiče, zdravotní
stav dětí, jaké léky s sebou vozí na výpravy, jestli
nemají alergie, chorobný strach (například z výšek)
nebo jiná zdravotní omezení.
¾¾Je-li to zvykem v mém oddíle, budu rodičům předávat
informace o výpravách. To můžu udělat e-mailem
nebo přes členy družiny, kterým rozdám letáčky.
¾¾Vytvořit družinový oběžník či časopis nebo se zapo
jit do oddílového. Každý měsíc jím potečou informace
od vedení oddílu směrem k rodičům.
¾¾Když budu mít s některým členem problémy, nejpr
ve to řeknu vedoucímu. Společně s ním se můžeme
domluvit na setkání s rodiči a vymyslet společně
řešení.
¾¾Domluvit se s vedoucím, že si budeme navzájem
říkat postřehy od členů i jejich rodičů.
Komunikace s rodiči

foto: Zdeněk Materna

Tip: Zařaďte mezi body oddílové rady
i povídání o členech oddílu. Vedoucí
má od rodičů víc informací a ty ti pomůžou lecjaké chování pochopit.

Komunikace s rodiči

Jak náš oddíl komunikuje s rodiči?

Koho z družiny si vyzvedávají po schůzce rodiče:

Kde se můžu s rodiči členů potkat?
¾¾před začátkem či koncem schůzky či výpravy
¾¾výlety pro rodiče a členy
¾¾vystoupení pro rodiče
¾¾schůzky pro nováčky a předtáborové schůzky

Komunikace s rodiči

Tip: Rodiče uvítají, pokud se jim
důležité informace dostanou napsané (nejen řečené). Ocení např.
brožuru k táboru, kde najdou
všechny potřebné informace (co
s sebou, sraz, návrat, adresa...).
Informace k výpravám je možné
poslat také e-mailem nebo rozdat
ve formě lístečků (ty je vhodné nalepit je do zápisníků členů družiny,
zejména pak u vlčat a světlušek).

Základní pravidla bezpečnosti

N

a schůzce, výpravě či táboře je
vždycky riziko vzniku úrazů a jiných krizových situací. Jako rádce
musím být připraven je řešit. Ještě
lepší je tyto situace předvídat, už
předem si promyslet, co všechno
by se mohlo stát, a zamezit tomu.

Bezpečnost musí být u tebe jako rádce
na prvním místě. Nesmíš dovolit nic, co
by znamenalo riziko úrazu nebo jiného
neštěstí, a to i za cenu nevydařeného
programu nebo nesouhlasu členů družiny. Máš v tomto obrovskou důvěru svého
vůdce, který za vás nese zodpovědnost,
a ty ji nesmíš zklamat!

Základní pravidla:
¾¾Veškeré akce mimo schůzky konzultuji

¾¾Předvídám, co se může stát.

a plánuji s vedoucími!
¾¾Se svojí družinou budu dělat činnosti, na které se cítím a na které mám já i účastníci schop
nosti (bungee jumping to asi nebude).
¾¾Pokud to půjde, obhlídnu si předem místo
konání. Dobrá znalost prostoru mi pomůže
odstranit rizika.
¾¾Předem stanovím jasná pravidla, vyme
zím prostor.

¾¾Trénujeme s družinou během roku, co

dělat a jak se chovat v krizových situacích.
Budeme tak lépe připraveni na nenadálé
události.

Kde máme v klubovně:
Lékárničku

Hasicí přístroje

Uzávěr plynu

Kudy utíkat při požáru?

Uzávěr vody

Jaký je telefon na vůdce oddílu:

Elektrické jističe

Komu budu volat, když se vůdci nedovolám:

Základní pravidla bezpečnosti

Základní pravidla bezpečnosti
Psychická bezpečnost
Psychická odolnost v krizové situaci často
rozhoduje o jejím úspěšném či neúspěšném
zvládnutí. Proto je třeba pozorovat účastníky
akce a dbát na jejich psychickou pohodu.
¾¾Pozoruji, jak se kdo v které situaci chová.
Můžu tak včas předejít nepříjemné situaci
nebo šikaně.
¾¾Psychicky náročné hry (třeba stezky od
vahy) nemusí snášet všichni dobře. Vím
to a volím hry tak, aby psychické napětí
nebylo příliš velké, nebo je uzpůsobím
jednotlivcům.
¾¾Jsem ke členům své družiny otevřený.
Mluvím s nimi o jejich problémech, naslouchám jim. Můžu tak odhalit kořeny
některých problémů.

Fyzická bezpečnost
U všech aktivit je nutné brát v úvahu, kdo se
jich bude zúčastňovat a zda na to „fyzicky má“.
Prostě aby se se skautskou družinou nehrála
drsná hra vhodná spíše pro starší R&R a s vlča
ty/světluškami se neběhal půlmaratón. Nebo
aby začínající skauty neodvařil hned první pu
ťák s batohem těžším, než jsou oni sami. Ně
kdy se (zejména u skautů) hledá tato hranice
těžko, protože chtějí být „velcí kluci“ a určitě
není nutné se vyhýbat dostatečně zabezpe
čeným náročným aktivitám, nicméně nikdy
by to nemělo být za hranou s velkými bezpeč
nostními riziky.

Bezpečnost v klubovně,
v místnosti
¾¾Dodržujeme provozní řád klubovny nebo

domluvená pravidla.
¾¾Při pohybových hrách v klubovně si udělá
me dostatek místa. Omezíme riziko pádu
na ostré hrany, spálení o topení, rozbití okna
apod.
¾¾Se svíčkami zacházíme uvnitř zvlášť opa
trně nebo vůbec.

Bezpečnost na internetu
Před několika lety by ještě nikoho nenapadlo,
že dneska bude hrát právě tato bezpečnost ta
kovou roli. Nyní je naprosto běžné, že i ty komu
nikuješ se svou družinou přes e-mail, Facebook
nebo webové stránky. Díky tomu by ses měl
snažit využít svojí rádcovské role také v tom,
abys jim pomohl uvědomovat si rizika inter
netu a nutnost bezpečného chování i v tomto
prostředí. Mluvme proto v družině o tom:
¾¾jaké informace můžeme beze strachu
poskytovat a které ne, jak zveřejňovat
fotky a texty
¾¾s jakými lidmi a do jaké míry se můžeme
po internetu bavit
¾¾jaké výhody a nebezpečí skýtají sociální
sítě, e-mail, chat
¾¾jak zabezpečit svoje data, jak vybírat hesla...
¾¾že všechny informace, které na internetu na
jdu, nejsou správné, že je potřeba si vybírat
¾¾nebezpečí internetových obchodů
¾¾co je to spam, hoax, kyberšikana...

TIP:kouknitřebanawww.bezpecnyinternet.cz,
kde najdeš základní Desatero bezpečného internetu i zábavné komiksy k tomuto tématu
Základní pravidla bezpečnosti

Bezpečnost v různých situacích

P

ři běžné činnosti na schůzkách už
vím, co si můžu dovolit. Pokud se
ale chystáme někam jinam – na výpravu, do bazénu nebo na kola, je
nutné vše předem zkonzultovat
s vedoucím!

Na bezpečnost je třeba dávat pozor
v každou chvíli, nicméně jsou situace,
kdy je pravděpodobnost úrazu větší
(jedná se zejména o přesuny, koupání
a cyklistické či vodácké aktivity). Je
nutné vědět, jaká pravidla v jednotlivých situacích dodržovat.

Po cestě

Na výpravě či táboře

¾¾Seznámím celou družinu s cílem pochodu

¾¾Zjistím si všechny dostupné informace

a s trasou. Kdyby se snad někdo ztratil, bude
vědět, kam má případně dojít.
¾¾Tempo pochodu určuje vždy nejpomalejší
člen.
¾¾Při túře v horách vždy informujeme někoho
o tom, kam jdeme a kdy se vrátíme. Pokud
nás pak zastihne mlha nebo bouře, rychleji
nás najdou.
¾¾Večer na silnici chodíme osvíceni. První svítí
bílým světlem a poslední červeným.
¾¾Plánujeme trasu výpravy tak, abychom měli
možnost jejího ukončení dřív.
¾¾Chodíme pohromadě a po pravé straně
(větší skupina), nebo po levé straně (jed
notlivci).

o místě výpravy, dopravě, ubytování, mož
nosti nákupu. Zjistím si náhradní varianty.
¾¾Podám účastníkům informace o povaze
výpravy, potřebném vybavení, čase začátku
a konce výpravy.
¾¾Při hrách nebo v nebezpečném prostředí
vymezím pravidla a prostor. Stanovím
způsob komunikace nebo povely mezi
účastníky.
¾¾Dodržujeme zásady správného oblékání
a vhodné obuvi.
¾¾Dodržujeme pitný a stravovací režim.
¾¾Při práci s pilou a sekyrou předem zkont
roluji jejich stav. Poučím nováčky, jak s nimi
zacházet. Používáme ochranné pomůcky.
¾¾Respektujeme zákony, dopravní značky,
pokyny majitelů chat.
¾¾Program přizpůsobím počasí, terénu
a účastníkům.
¾¾Beru v potaz únavu účastníků.
¾¾Pozor na zvířata, jedovaté rostliny, houby.
¾¾Oheň rozděláváme jen na bezpečném mís
tě (mimo les a místa s rizikem požáru),
řádně ho zabezpečíme, uhasíme a stopy
zahladíme.

foto: Zdeněk Maeerna

Bezpečnost v různých situacích

Bezpečnost v různých situacích
Při koupání

Vodácké aktivity

¾¾Při koupání musí být vždy přítomen dospělý ¾¾Při jízdě na lodích musí být přítomen do

vedoucí s kvalifikací zdravotníka. Není tedy
spělý vedoucí s vůdcovskou zkouškou,
možné jít se jen tak s družinou vykoupat,
při náročnějších akcích vedoucí s někteaniž by tam tento dospělý vedoucí byl. Role
rou z vodáckých zkoušek.
rádce je vedoucímu pomáhat v dohledu ¾¾Všichni členové družiny musí mít vestu,
na koupající skupinou, proto také musí znát
boty do vody a odpovídající oblečení.
následující pravidla bezpečnosti při koupání
¾¾Předem zkontroluji lodě. Jsou v dobrém
¾¾Na každých 10 dětí by měl být přítomen
stavu? Jsou zajištěny proti potopení, opat
aspoň jeden dospělý.
řeny vyvazovacím lankem a vylévačkou?
¾¾V neznámém prostoru by měli mít všichni ¾¾Zhodnotím své schopnosti a dovednosti
na nohách boty do vody.
ve vodácké oblasti. Svoji posádku můžu
¾¾Nedovolím skákání do neznámé vody, přenaučit jen to, co už sám umím. Aktivity,
dem prostor prozkoumáme.
ve kterých si nejsem jistý, raději přenechám
vedoucímu či zkušeným „mořským vlkům“.
¾¾Koupeme se nejdřív jednu hodinu po jídle
nebo po intenzivním sportování.
¾¾Vždy máme k dispozici záchrannou pomůcku (házecí pytlík, míč).
¾¾Při plavání na delší vzdálenost je nutný doprovod loďky pro každého plavce.
¾¾Koupání je zakázáno v plavební dráze,
100 m od mostů, jezů, přístavišť, vjezdů,
foto: Zdeněk Mate rna
ve vyhrazených vodních plochách a u míst
odběru pitné vody.

Na kole

Na lyžích

¾¾Vydáváme se pouze na výpravy, na které

máme dostatečné vybavení, schopnosti a síly
¾¾Před akcí zkontroluji, že kola jsou v dobrém ¾¾Tempo výpravy se vždy určuje podle nej
slabšího člena
technickém stavu a účastníci mají vhodné
oblečení.
¾¾Nikdy se nerozdělujeme na menší skupinu
než tři lidi
¾¾Vždycky s sebou vozíme základní nářadí
na opravu a náhradní duše.
¾¾U sjezdového lyžování nesmíme omezovat
či ohrožovat ostatní lyžaře (ať již příliš po
¾¾Předem stanovíme trasu jízdy.
malou či rychlou jízdou)
¾¾Dodržujeme dopravní předpisy.
¾¾Děláme pravidelné zastávky a dodržujeme
TIP: Užitečnou přípravou na výpravu na kolech může
pitný režim.
být cykloschůzka. Všichni přijedeme na kole, zkontrolujeme jejich stav, zjistím si, jak to komu na kole jde.
¾¾Každý má na hlavě cyklistickou helmu.

Bezpečnost v různých situacích

Skautská stezka pro začátečníky

S

tezka je malá knížečka, která mi může
hodně pomoct, když budu vědět, jak
na to. Je v ní spousta inspirace a nápadů,
které využijeme na schůzkách i výletech. Je
to cesta. Když po ní půjdeme, bude jisté, že
jdeme správně a nebloudíme někde v neznámých krajinách. Díky ní dobře vidím, jak
kdo postupuje kupředu. Je to pomůcka pro
mě, kterou můžu členy družiny motivovat
a nenápadně jim pomáhat rozvíjet se. Je to
zábava, kterou si můžeme užít dohromady.

Stezka je tu proto, aby podpořila osobní rozvoj každého
z členů mojí družiny. Je toho
potřeba hodně umět, aby
byl člověk připraven na život, a stezka v tom může být
dobrý průvodcem. Ne vždy to
s ní bude snadné, ale to není
ani život, na který nás stezka
připravuje, tak se neboj do ní
pustit s odvahou a trpělivostí.

Postup při plnění stezky:
Začínáme

Výběr vhodných aktivit

¾¾Pokud budu chtít zavést plnění stezky v družině, ¾¾Aby to nebyla nuda, vybíráme si aktivity, které

jsou něčím novým a zatím nevyzkoušeným.
proberu to nejdřív s ostatními rádci i vedoucími.
Když si budeme jenom potvrzovat to, co už umí
Čím víc nadšenců, tím líp!
me, nemusíme k tomu mít stezku. Já jako rádce
¾¾Stezky jsou rozděleny podle věku a schopností.
vím, že je důležité dobře odhadnout složitost
Promyslíme tedy nejdřív, kterému členovi jaký
úkolu. Výběrem lehkého úkolu se nic nenau
stupeň přidělit.
číme, příliš těžký může naopak členy odradit.
¾¾Na začátku je nutné, abych stezky sám dobře znal.
Prolistuji je a pročtu. Ideální by bylo si některé úkoly ¾¾Stezku není nutné plnit přesně tak, jak je na
linkovaná. Klidně si můžeme body upravit či
vyzkoušet. Můžu si dělat poznámky a rovnou si psát
přidat dle vlastního uvážení. Hlavní myšlen
přímo do stezky všechno, co mě k tomu napadne.
ka v daném bodě stezky by ale měla zůstat.
¾¾Stezky najdu i v elektronické podobě na
¾
¾
Povídejme
si s družinou o tom, co kdo bude
www.skaut.cz/program.
plnit. Když jim pomůžu s výběrem, budou to
dělat raději, vzájemně se budeme motivovat.
Tip: Na počátku při rozdávání stezek uskutečni nějaký rituál (nebo hru
či výpravu). Můžeš zapojit čtyři živly, kterými jsou stezky inspirovány, ¾¾Nikoho nemůžu nutit do aktivity, kterou
ale také fantasy motiv nebo cokoliv jiného, co se bude hodit.
sám nechce. Ať si každý vybere sám. Já
jako rádce můžu jen poradit a doporučit.
¾¾Pokud už mají členové družiny „rozjetý“ je
den stupeň, můžou si k němu přibrat druhý
následující. Budou pak plnit dohromady
A – Co umím a znám
D – Můj domov
třeba Cestu Země a Cestu Vody a budou tak
mít na výběr větší množství aktivit.
B – Kdo jsem
E – Svět okolo nás

6 oblastí se dělí do 27 bodů stezky

C – Můj kamarád
Skautská stezka pro začátečníky

F – Příroda kolem nás

Tip: Pověste si na zeď kalendář, do kterého budete zaznamenávat, kdo jakou aktivitu plní. Může to vypadat třeba
jako zvětšenina tabulky, kterou najdete na konci stezky.

Skautská stezka pro začátečníky
Typy aktivit
Přímé
Skaut/ka si vybere bod a vědomě ho za určitou dobu splní.

Nepřímé
Plnění úkolů probíhá v rámci připraveného programu. O možnosti
jejich potvrzení ve stezce se skaut/ka dozví až po tom, co ho splnil.

Krátkodobé/jednorázové
Body, které jdou splnit hned.

Dlouhodobé
Body, které si skaut musí hlídat sám, které vyžadují sebezapření,
překonání sebe sama.

Individuální
Pro úkoly, kde je třeba si o něčem „pohovořit“,
na schůzce vymezím dostatek času. Zajistím
program tak, aby bylo možno povídat si s jedním
členem, nebo poprosím některého vedoucího,
aby mi s tím pomohl.

Tip: Některé dlouhodobé body ti musí potvrdit druhá osoba. Domluv se s ní předem, aby
mohla sledovat tvé počínání. Může to být někdo z rodiny, kamarád nebo třeba učitel.

Skupinové
Úkoly, které si můžeme jako družina rozdělit a v rámci nich si vyplnit několik bodů. Typic
kým příkladem jsou družinové projekty.

Motivace

Krystal

Aby družinu stezka ještě víc chytla, je potře
ba přidat k ní motivační prvky. Může to být
nějaká celoroční hra nebo plánek, kde bude
vidět, jak na tom kdo je. S fantasy verzí se
můžeme pustit do fantasy roku, se stezkou
bez fantasy se dá vrhnout do jakékoli legendy.
Krom toho je ke zvýšení motivace určena hra
Sacculus, nášivky krystalů a závěrečné výzvy.

Každý, kdo se rozhodne plnit
některý stupeň stezky, si může
na kroj přidat nášivku krysta
lu. Přišívá se na pravou kapsu
a celek tvoří čtyři barvy. Pokud
někdo začíná vyšším stupněm, místo těch
nižších si našije krystal šedý.

Tip: Stezka není nutnost, je to tvůj dobrý pomocník. Pokud ji v oddíle ještě neplníte, stejně je užitečné do ní občas nakouknout. Může
ti být dobrou inspirací při tvorbě jakéhokoli
programu.
Skautská stezka pro začátečníky

Výzvy
Po splnění každého stupně stezky na nás
čekají zapeklité výzvy. Je to legrace i boj
sama se sebou, když se pokouším strávit
celý den na stromě nebo najít cestu potmě
z neznámého místa.

Skautská stezka pro pokročilé

I

když už je stezka běžnou součástí našeho družinového programu, neznamená
to, že není na čem pracovat. Vyskytnou
se různé problémy s jejím plněním, s motivací členů družiny atd. Ale i když žádné velké problémy nevnímám, pořád je
třeba něco vylepšovat a taky měnit, aby
se plnění stezky nestalo jen rutinou a zůstalo pro nás zábavou.

Pokud již máš se stezkou základní
zkušenosti, neváhej se o ni zajímat i hlouběji a hledat další cesty, jak její plnění propojit s programem družiny. Stezka nabízí
mnoho příležitostí k rozvoji členů
družiny i družiny samotné, tak by
bylo škoda je nevyužít.

Práce se stezkou během roku
Na začátku roku

¾¾Projekty ke stezkám.

¾¾Úvod do plnění stezek, vysvětlení pravidel.
¾¾Motivace k plnění, zahájení celoroční hry.
¾¾Výběr aktivit na první měsíc pro všechny

¾¾Celoroční hra na stezku.

členy družiny.
¾¾Vytvoření tabulky jako přehled splněných
aktivit.

Během roku
¾¾Podpora stezky karetní hrou Sacculus.
¾¾Úprava bodů na míru každému členovi

¾¾Průběžné potvrzování aktivit.

Na táboře
¾¾Uzavření jednoho stupně stezky.
¾¾Přechod na další stupně.
¾¾Plnění výzev.

Na konci roku
¾¾Závěrečná hra ke stezce.
¾¾Vyhodnocení plnění stezek.

i družině.
¾¾Různé typy plnění stezky (přímo i nepřímo).

¾¾Zpětná vazba.

Přehled a potvrzování splněných bodů
¾¾Musím mít přehled o tom, kdo co plní

¾¾Můžeme si určit časové pravidlo. Například

a splnil. Podle toho pak můžu přizpůsobit
další program družiny a zařazovat body,
které ještě nikdo nemá.
¾¾Budu si zaznamenávat do tabulky na konci
zápisníku, jak si kdo vede a kdo co plní.
Dobře to v ní uvidím.

za měsíc splní každý minimálně 3 body
stezky.
¾¾Body potvrzujeme co nejdřív po jejich
splnění, zvyšuje to motivaci.

Tip: Jednotlivé body stezky si můžeš pro lepší přehlednost očíslovat nebo jinak označit (např. sekce A/bod 5).
Vyrob si s družinou plakát s putováním, vybarvujte si políčka, rozdávej nálepky, prostě se neboj experimentovat.
Stezka pro pokročilé

Skautská stezka pro pokročilé
Sacculus
Největší motivací hlavně pro mladší skauty
bývá rozšíření hry Sacculus. Za každý spl
něný bod stezky získám kartu navíc. Ta mi
může pomoct vyhrát nad soupeřem ve spra
vedlivém boji o barevné trpasličí drahokamy.

Vodácké doplňky

foto: Jan Kyselý

Tip: Pro zdárné plnění stezek je potřeba především
tvůj zájem a zájem vůdce. Všímej si, jak se co členům
daří, mluv s nimi, věnuj jim pozornost.

Jsou to úkoly, které oddíly vodních skautů plní povinně, oddíly bez vodáckého zaměření je mohou
použít ke zpestření svého programu. Co takhle uspořádat nějakou společnou akci vodáckého a su
chozemského oddílu? Vodáci si během zaškolování suchozemských skautů můžou splnit některé
body stezky, nevodácké oddíly se naučí něco nového a všichni dohromady si užijí zábavu a poznají
nové kamarády. Ale pozor! Na vodě to není jednoduché a vždy musí být přítomen zkušený vedoucí!
Pro zpestření a jako motivace jsou zpracovány i vodácké výzvy. Co takhle přenocovat na prami
ci, proplavat peřeje nebo strávit den pod plachtami?

Otázky a odpovědi
?: Jak vytvořit schůzku, když každý člen plní jiný ?: Co dělat, když si někdo nenosí stezku?
stupeň a na schůzce by si měl něco splnit?
Doplnit ji do povinného vybavení
Zkusit spojovat ty body stezky, které jsou si pona schůzku.
dobné nebo které se dají spojit do jedné společné
?: Co dělat, když mám v družině člověka,
aktivity, v rámci které si splní každý něco jiného.
který stezku sabotuje?
?: Kde hledat aktivity, kterými se dají splnit
Promluvit si s ním, zjistit důvody jeho odmítání,
body stezky?
pokusit se jej vhodně motivovat (např. výzvou).
V časopise Skaut, v metodikách, na křižovatce v sekci Program či v databázi programů. ?: Jak být důsledný?
Stanovit stezku jako pevnou součást každé
?: Jak splnit za 3 měsíce nováčkovskou tak,
schůzky, výpravy a tábora, postupně se stane
aby se mohli nováčci dál zapojit do stezek?
samozřejmostí.
Najít nováčkovi patrona, který mu pomůže
?: Jak plnit dlouhodobé aktivity?
nováčka splnit. Spoustu bodů můžeme
Vytvořit nějakou tabulku nebo obrázek na doopakovat se všemi, neuškodí jim to.
plňování, který si dotyčný nalepí nad postel.
?: Jak udržovat přehled o tom, kolik kdo má
?: Co dělat, když nějaké aktivitě nerozumím
splněno?
a nevím jak ji plnit?
Splněné body zaznamenávat na nástěnku
Zeptat se svého vedoucího, který mi určitě
(existují k tomu nálepky) nebo webová
aplikace (online stezka).
poradí.
Stezka pro pokročilé

Spojené body ke stezce

Plnění stezky v družině, kde mají členové
různé stupně, můžeme zjednodušit spojováním bodů – někdo si udělá to, jiný ono,
přičemž vše bude o jednom tématu, na který
se dá připravit program pro celou družinu.

Jak to bylo za komunismu
(nápady: pustit nějaký historický dokument, vybrat příběh ze Skautského století, nechat
družinu vymýšlet vlastní postřehy a nápady, sehrát scénku, natočit video)
2

Sám nebo s družinou se zamyslím, co všechno z toho, co jsem za poslední rok dělal, bych nemohl
dělat, kdyby u nás stále byl komunismus, a libovolnou formou to přiblížím družině, oddílu nebo
spolužákům.

3

Najdu v nějakém historickém příběhu poučení pro svůj praktický život.

4

Sám nebo s družinou se zamyslím, co musel člověk za komunismu udělat, když chtěl sehnat lego, hi-fi věž, cement na stavbu domu, běžky, nové auto, pomeranče, když chtěl jet do Itálie, co mohl dělat,
když nesouhlasil s výstavbou továrny před svým domem. Libovolnou formou to přiblížím družině,
oddílu nebo spolužákům.

Filmové scény
(nápady: vybrat vhodné ukázky z filmů a různé obrázky, kde se něco děje, připravit pár
aktivit na vysvětlování, co znamenají různé vlastnosti)
2

Na filmových scénkách bez zvuku dokážu správně určit, jak se lidé na nich cítí nebo jaký mají právě
mezi sebou vztah.

3

U lidí na obrázku či fotografii dokážu popsat, jak se cítí nebo jaký mají mezi sebou vztah, a zdůvodním proč (z postoje, výrazu tváře…).

4

Dokážu na různých situacích z filmu nebo knížky ukázat, kdo a jak si tam počínal vhodně z hlediska
pravidel správné komunikace, a kdo se naopak proti nim proviňoval.

Diskuse
(nápady: diskuse k jakémukoli tématu, kde jeden vysvětlí pravidla, druhý moderuje, ostat
ní diskutují)
2

Alespoň ve třech diskusích v rámci oddílu dokážu srozumitelně zdůvodnit svůj názor na určitou věc, nebo mi
vůdce/vůdkyně (učitel) potvrdí, že jsem se v tom za poslední dva měsíce zlepšil.

2

Zúčastním se programu/hry na téma skautského zákona, který povede k diskusi o jeho účelu a dodržování.

3

Alespoň při dvou diskusích v rámci oddílu budu působit jako moderátor, který diskusi řídí.

4

Připravím pro oddíl nebo družinu program o pravidlech civilizované diskuse.

4

Připravím si pro svou družinu audiovizuální program na vybrané téma a zakončím jej prostorem pro
diskusi nad získanými informacemi.

Zajímavý příběh z historie skautingu
1

Vyhledám ve slovníku cizích slov významy alespoň pěti slov, které neznám.

2

Najdu zajímavý příběh z historie skautingu v naší obci, v naší zemi nebo v zahraničí a seznámím s ním
ostatní (vyprávěním, scénkou i jakkoli jinak).

3

Najdu v nějakém historickém příběhu poučení pro svůj praktický život.

4

Porovnám výklad jedné události z více zdrojů.

Spojené body ke stezce

Spojené body ke stezce
Jízdní řády
2

Na zastávce MHD, vlaku nebo autobusu najdu v jízdním řádu, kdy jede nejbližší vlak nebo autobus.

3

Na internetu vyhledám nejvhodnější vlakové nebo autobusové spojení na výpravu a zpět.

Vyhledávání informací
1

Vyhledám alespoň 5 odpovědí na neznámé otázky s využitím tištěných encyklopedií.

2

Vyhledám alespoň 5 odpovědí na neznámé otázky s pomocí internetu.

Rétorika
2

Zjistím, v čem bych měl zlepšit svůj mluvený projev, a začu na tom soustavně pracovat.

4

Nahraji si svoje povídání. Nahrávku si poslechnu a pokusím se určit hlavní silné a slabé stránky svého
projevu.

Nový nástroj
3

Naučím se pracovat s novým nástrojem.

4

Naučím někoho bezpečně používat vybrané nástroje a jak je udržovat v bezvadném a funkčním stavu.

Časopisy
3

Mám přehled o knihách a časopisech, které souvisí s některým z mých koníčků nebo zájmů, a pravidelně
je čtu.

4

Pravidelně čtu některý populárně-odborný časopis nebo internetové stránky o tom, co mě zajímá a baví.

Naše středisko
3

Zjistím, jak funguje naše středisko a středisková rada.

4

Vysvětlím mladšímu členovi, jak funguje naše středisko a středisková rada, představím mu jednotlivé
oddíly a způsob, který používáme k rozhodování v našem oddíle.

Podle mapy...
3

Podle mapy, knih apod. najdu v okolní krajině tři (nebo více) zajímavých míst.

4

Podle mapy naplánuji celodenní výpravu pro družinu nebo oddíl. Popíšu trasu a podle mapy určím délku
a náročnost trasy.

Popíšu původ...
1
4

Vyberu si jedno běžné jídlo (potravinu) a nakreslím a popíšu proces jeho zpracování.
Nakreslím a popíšu původ nějaké věci, kterou denně používám. Do obrázku zakreslím, co se s věcí stane,
až ji přestanu používat.

Další spojené body si můžu zaznamenávat sám do svého Rádcovského zápisníku:

Spojené body ke stezce

Projekty ke stezkám

B

ody stezky se dají plnit dvěma způsoby:
buď samostatně (jeden po druhém tak, jak
se nám to zrovna hodí do programu), nebo
v rámci projektu, při kterém si každý člen družiny splní různé body stezky v rámci společné
aktivity. Projekt je dlouhodobější družinová
aktivita, kterou si sami naplánujeme, uděláme
i vyhodnotíme. Musí mít nějaký cíl a měla by
na něm spolupracovat celá naše družina. Každý člen si v něm vybere činnost, kterou může
projektu pomoci a která ideálně bude pokrývat
nějaký zatím nesplněný bod stezky. Plnit stezku
dohromady je přece větší zábava!

Projekt je už něco většího,
do čeho se pustíte s tvojí
družinou. Každý bude mít
něco na starosti a společně zvládnete udělat velké
dílo. Každý se přitom také
něco naučí a je to vynikající příležitost, jak společně
něco dělat a přitom si plnit
různé (pro každého jiné)
body stezky.

Projekt je:
¾¾společná práce, která stmelí náš tým,

¾¾způsob, jak se nenudit a dělat věci po

každé jinak,
ným časovým rozmezím,
¾¾aktivita, na níž každý z družiny ukáže,
v čem je dobrý.
¾¾spousta aktivit, vzájemně závislých a na sebe
navazujících,
¾¾možnost, jak si zábavně a prakticky splnit
body stezky,
¾¾činnost s jasným společným cílem a da

Viděli jste někdy někoho vykopat díru, postavit zeď, vymalovat po
koj, zapojit zásuvku nebo položit střechu? Každá z těchto aktivit se
může čas od času doma hodit. Když je ale uděláte ve správný čas
na správném místě, tak je z toho dům. Už ne jen zeď nebo zásuv
ka, ale rovnou celý dům. Dá to samozřejmě víc práce, a proto je
lepší, když při tom pomáhá víc lidí a můžou se tak soustředit na to,
co jim jde nejlíp. Takovému plánu, jak propojit více činností, lidí,
materiálů a nářadí, aby vše bylo v pravý čas na správném místě, se
říká projekt. Vy to taky znáte. Už přece umíte najít odjezd a cenu
vlaku, zatelefonovat kvůli rezervaci chaty, nakoupit a uvařit podle
receptu, spočítat peníze, vybrat správnou hru a vysvětlit pravidla.
A z toho všeho dáte dohromady družinovou výpravu. Tomu, když
se na schůzce domlouváte, kdo co, jak a kdy zařídí, se říká projekto
vání. Vytváříte projekt vaší výpravy. Stejně tak můžete propojit i další aktivity ze stezky, které
už umíte nebo chcete umět, a vytvořit řadu zajímavých a dobrodružných projektů.
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Projekty ke stezkám
Projekty můžou být různě
dlouhé a různě náročné
Jednodušší projekty zahrnují jen pár čin
ností a dají se zvládnout za tři schůzky.
Ty složitější kombinují několik věcí a mají
také víc cílů. Pokud s projekty začínáme,
zvolíme si nejprve ty lehké a po několika
úspěšných projektech se můžeme směle
vrhnout na několikaměsíční náročnou ak
tivitu. Ze začátku nám taky budou víc pomáhat naši vedoucí. Pomůžou nám vybrat
vhodné téma a rozdělit úkoly, napoví, kolik
to bude stát, a dají tip na místo, kde by se
to mohlo odehrát. Až budeme zkušenější,
zvládneme to skoro všechno sami.

Náplní projektu může být:
• uspořádání nějaké akce
• výlet

• výprava

• expedice

• divadelní nebo hudební představení
• prezentace zajímavého tématu
• diskuse se známou osobností
• adopce na dálku
• oslava

• výroba nebo oprava nějaké věci
• rekonstrukce klubovny

• výroba houpačky pro světlušky
• vaření neznámého jídla
• šití polštářů na židle

a mnohé další (nápadům se meze
nekladou)

Tip: Další projekty tě možná napadnou, když se koukneš na Spojené
body ke stezce.

Jaké náměty na projekty pro naši družinu mě napadají:

Projekty ke stezkám

Plánujeme projekty

V

ětšina projektů v družině asi
bude vznikat na základě nápadu k nějaké činnosti. Pojďme si
třeba vytvořit u klubovny hřiště,
Pojďme soutěžit v tom, kdo navštíví
víc rozhleden. Můžeme to ale zkusit
i opačně tak, že si najdeme zajímavé
body stezky a z nich potom projekt
vytvoříme.

Etapy projektu
• Určení naplně a cílů projektu
• Vyhledání bodů stezky, které
s tématem souvisí
• Plánování
¾¾Vytvoření organizačního a časového

plánu projektu
¾¾Kdy to bude?
¾¾Do kdy mají být splněné jednotlivé
části?
¾¾Kde to bude?
¾¾Jak se tam dostaneme?
¾¾Kdo tam bude?
¾¾Pro koho to bude?
¾¾Co se tam bude dělat?
¾¾Stanovení rozpočtu
¾¾Kolik to bude stát?
¾¾Kde vezmeme peníze?
¾¾Rozdělení úkolů a funkcí
¾¾Kdo co chce dělat?
¾¾Kdo co opravdu zvládne?
¾¾Splní si každý něco do stezky?

Plánujeme projekty

Každý projekt potřebuje na začátku
dobrou přípravu – je nutné si ujasnit, co chceme v projektu docílit, kdy
to uděláte a jakou v tom bude kdo
mít roli. Jen tak je možné naplno
využít potenciálu, který projekty
skrývají, a to zapojit celou družinu
do společného díla.

Tip: Na téma můžete přijít tzv. brainstormingem (každý navrhne to, co ho zrovna
napadlo, a pak se diskusí a hlasováním
vybírá nejlepší nápad), nebo ho vyhledat
v časopisech nebo na Teepkovi.
Tip: Někdy lze první dva body vyměnit:
Nejprve si projdeme stezku a vypíšeme si
body, které spolu tematicky souvisí. V různých stupních stezky jsou podobné úkoly,
jenom v různé obtížnosti. Stačí je tedy
najít a spojit. Vymyslíme téma, které bude
tyto body zastřešovat. Tématem může být
klidně i samostatný bod stezky, na který se
budou ostatní úkoly nabalovat.

• Příprava
¾¾Nákup materiálu
¾¾Získávání informací
¾¾Příprava programu
¾¾Výroba pomůcek a rekvizit
¾¾Nácvik představení

• Realizace
• Zhodnocení

Více informací
o hodnocení v kapitole Zpětná vazba.

Plánujeme projekty
Ukázka projektu
Téma: Nábor nových členů
Protože je nás v družině trochu míň, než chceme, zkusíme nalákat ještě pár nových členů.
Rozhodli jsme se to udělat pomocí letáků, které rozneseme v okolí klubovny a do blíz
ké školy. Letáky budou zvát na nějakou atraktivní hru nebo aktivitu (turnaj v karetní hře
v klubovně, velká pátrací hra, sportovní klání apod.). Po skončení zájemcům představíme
naši činnost a pozveme je na další schůzku.
Cíl: Přilákat do družiny minimálně dva no Příprava:
váčky.
¾¾Vymýšlení letáků
Stezka: Body z oblastí Praktický život, Hle ¾¾Psaní letáků
dání řešení, Vyjadřování, Zručnost, Komu
¾¾Nákup papíru a izolepy
nikace mezi lidmi, Družina jako tým
¾¾Tisk letáků
¾¾Vymyslím reklamu (plakát, letáček...) / Ces
Realizace: Místo jedné určené schůzky vez
ta Země (Vyjadřování)
meme vytištěné letáky a budeme je rozná
¾¾Připravím prezentaci oddílu, družiny nebo
šet po sídlišti. Dva z nás jich několik zane
skautingu na akci pro veřejnost / Cesta
sou i do místní školy.
Vzduchu (Vyjadřování)
Zhodnocení:
¾¾Se svou družinou uskutečním větší týmový
¾¾Splnili jsme cíl? Přišli do oddílu alespoň
úkol / Cesta Vzduchu (Družina jako tým)
2 nováčci?
Plánování:
¾¾Potvrzení splněných bodů stezky.
¾¾Určení data akce
¾¾Co se podařilo, kde jsme měli rezervy?
¾¾Určení míst, kam letáky dáme
¾¾Jak se nám projekt líbil?
¾¾Rozdělení úkolů – kdo co udělá (příprava
grafiky letáku, tisk letáku, příprava hry,
příprava prezentace družiny)
¾¾Zadání termínů – do kdy bude návrh, kdy
budou letáky vytištěné
¾¾Čím uděláme letáčky pro nováčky zajímavé
a atraktivní, aby je nalákaly?
¾¾Na jakou hru/aktivitu budeme nováčky
zvát?
foto: Zdeněk Materna

Plánujeme projekty

foto: Zdeněk Materna

Časopisy

K

aždý skautský časopis je určen pro
jinou věkovou kategorii. Světýlko pro světlušky a vlčata, Skaut pro
skauty a skautky, Roverský kmen pro
rovery. Mně jako rádci nabízí pestrou
škálu inspirace a nápadů. V každém
čísle totiž najdu hned několik pravidelných rubrik a spousty rad, které se
dají během roku využít.

Proč?
¾¾Usnadní mi to přípravu schůzky.
¾¾Najdu tam spoustu inspirace a návodů,

Skautský časopis je tu proto,
aby ti pomáhal s programem
pro tvou družinu. Najdeš
v něm spoustu inspirace, stačí si jím jen zavčas zalistovat
a hned v něm určitě najdeš
pár nových nápadů.

Jak s časopisem pracovat?

¾¾Pročíst si časopis a hned si založit věci, které
jak na stezku a cestičku.
mě zaujaly (třeba barevnými lístečky).
¾¾Program bude pestřejší, zajímavější.
¾¾Založit pravidelnou rubriku v oddílové radě.
¾¾Probouzí zájem dětí o skauting i mimo
Každou radu vyhradit pár minut na sdělení
oddílové prostředí.
si nápadů.
Tip: Chceš do schránky dostávat jiný časopis ¾¾Využívat časopisy přímo na schůzce. Ostat
než doteď? Stačí říct vedoucímu, on může typ
ním totiž taky chodí do schránky.
časopisu jednoduše změnit, nebo dokonce ti
¾¾Zeptat se členů, co je v časopisu zaujalo,
i časopis přiobjednat, pokud potřebuješ pracodát jim úkol něco z něj připravit.
vat se Světýlkem a nechceš přijít o Skauta nebo
¾¾Zapisovat si sem nápady i s odkazem na čís
Kmen. Pomůže ti to při přípravě schůzek. Všechla. V budoucnu si je můžu třeba nakopírovat
ny časopisy je možné si prohlédnout a stáhnout
a znovu použít.
na Skautské křižovatce.
¾¾Zapojit se do soutěží, které časopis nabízí.
Některé jsou i pro celou družinu.
¾¾Zaměřit se i na úkoly, které je možné dělat
doma. I jimi je možné si splnit některé body
stezky.
¾¾Zkusit přispět do časopisu družinovou fot
kou nebo popisem naší akce.
¾¾Využít možnosti prolistovat nebo stáhnout
některá čísla na www.skaut.cz/casopisy.
foto: Jan Kyselý

Časopisy

Časopisy
Různé rubriky
časopisu Skaut:

Různé rubriky časopisu
Světýlko:

¾¾Nápadník her

¾¾Téma

¾¾Jak na stezku

¾¾Kreslené přísloví

¾¾Splň si stezku

¾¾Povídka

¾¾Rukodělka

¾¾Pro nejmenší
¾¾Příroda
¾¾Komiks
¾¾Pokusy a rukodělky
¾¾Cestička
¾¾Vlčci a světýlka

foto: Zdeněk Materna

Co mě zaujalo:

Tip: Vodácké oddíly dostávají s časopisem přílohu s názve
m
Mod/kré stránky, ve které je mnoho tipů a inspirace na
vodáckou činnost. Je možné je také stáhnout na webu www.
vodni.skauting.cz
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Odborky

O

dborky jsou příležitostí ukázat, co kdo umí zajímavého
a speciálního a v čem je odborník
na slovo vzatý. Liší se v tom od stezky, která se zaměřuje na všeobecný
rozvoj. Odborky mohou podpořit
zájmy členů a motivovat je k rozvoji v tom, co je baví.

Každý z nás vyniká v něčem jiném a baví
ho dělat jiné věci. Ať už je to sport, čtení, počítače, nebo příroda, to všechno
může být užitečné pro jednotlivce i pro
družinu. Odborky jsou zkoušky individuálních dovedností a vědomostí.
Jejich splněním můžeme ukázat, v čem
jsme dobří a co nás zajímá.

Plnění odborek je individuální činnost, ale můžeme na ně navázat v rámci družinových
funkcí nebo tyto aktivity zařadit do programu schůzek a výprav. Odborky jsou součástí
programu od vlčat a světlušek až po rovery a rangers. Pokud mě něco opravdu zajímá,
můžu s odborkou navázat na splněného vlčka a pokračovat s jejím plněním až do rover
ského věku.

Proč plnit odborky?

Odborky mají dvě části:

¾¾Pomůžou mi v rozvíjení toho, co mě baví.

Dokaž to!

¾¾Je to pro mě výzva.

¾¾povinné body

¾¾Budu spolupracovat s patronem a dalšími

¾¾hlavní podmínky pro splnění odborky

lidmi, co toho spoustu ví a umí.
¾¾Pomůžou mi v tom připravené pracovní
listy.
¾¾Získám pěknou nášivku na kroj.
Tip: Zkus zařadit do programu schůzky nějakou
hru, kde od členů družiny zjistíš, co je baví. Opiš
si třeba názvy odborek a uspořádejte v družině
jejich dražbu nebo hitparádu. Na konci, když
bude mít každý několik odborek, si vždy jednu
vybere a začne ji plnit.

foto: Petr Puna

Odborky

potvrzuje patron
¾¾jejich splněním dokáže uchazeč základní
dovednosti a vědomosti v oboru

Zkus to!
¾¾volitelné body
¾¾měly by být výzvou
¾¾potvrzuje kdokoli kompetentní (vedoucí,

učitel, odborník)
¾¾jejich splněním dokáže uchazeč hlubší
zájem o některou část oboru
¾¾po dohodě s vedoucím oddílu je možné
vymyslet si i vlastní úkoly

Odborky
Odborky mají tři stupně:

Patron

¾¾1. stupeň – mladší skauti (11–13 let)

¾¾člověk, který mi v plnění odborky bude

¾¾2. stupeň – starší skauti (13–15 let)
¾¾3. stupeň – mladší roveři (15–17 let)
Další informace:
Skautská publikace k odborkám
www.skaut.cz/program – sekce Odborky

oporou
¾¾vůdce oddílu, jeho zástupce, rádce družiny

nebo někdo, kdo už odborku má

Pomůže mi:
¾¾projít a pochopit celou odborku
¾¾potvrdit body z části „Dokaž to!“
¾¾vybrat nebo vymyslet body z části „Zkus to!“
¾¾vybrat člověka, který mi pomůže s plněním

a potvrzováním bodů z části Zkus to!
foto: Mikesh

Kdo co plní:
jméno

Odborky

odborka

začátek

konec

Příprava na Svojsíkův závod

T

ento závod je jedinečnou příležitostí, jak si s družinou užít spoustu
zábavy a zároveň otestovat sehranost
našeho týmu. Než se pustíme do tréninku, je potřeba si uvědomit jednu
věc. I když všichni chceme dopadnout
co nejlépe, tak víme, že vítězství v závodě samo o sobě není cílem. Důležitější
je, že se během příprav i během závodu
dozvíme a naučíme spoustu věcí užitečných pro družinu i každého z nás.

Svojsíkův závod prověří, zda jsme
sehraná družina a dokážeme spolupracovat a táhnout za jeden provaz. Je to zkouška naší družiny,
na kterou se můžeme připravovat
vším, co v družině děláme.

Proč do toho jít?
• Společný cíl může naši družinu stmelit. Na
učíme se navzájem lépe spolupracovat a ko
munikovat.
• Ověříme si, jak zvládáme skautské doved
nosti a jejich využití v praxi.
• Potkáme se s družinami z jiných oddílů.
• Závod nám může být takovým zrcadlem
(zpětnou vazbou) toho, co se nám daří, co
méně a na co se do budoucna víc zaměřit.
• Soutěžní atmosféra bude motivovat členy
k tomu, aby se sami zlepšovali, a tím přispěli
k úspěchu družiny.

foto: Petr Puna

Příprava na Svojsíkův závod

foto: Petr Puna

Co můžu udělat já?
• Motivovat družinu k účasti.
¾¾Prohlédnout si web
www.skautskezavody.cz
• Hlídat termín základního kola zá
vodu (probíhá obyčejně 15. dubna
až května).
• Po dohodě s vedoucím vyplnit
na webu přihlášku a naši družinu
přihlásit do závodu.
• Komunikovat s pořadatelem zá
vodu a informace předávat druži
ně.
• Přípravu na Svojsíkáč zařadit
do programu schůzek a výprav.
• Snažit se navodit dobrou náladu
během závodu. Zdravé povzbuzo
vání je nutné, ale pozor, aby to ne
bylo členům družiny nepříjemné!
Napjatá atmosféra naruší konečný
výsledek i pocit ze závodu.

Příprava na Svojsíkův závod
Příprava na Svojsíkáč
aneb co udělat, abychom dopadli
co nejlépe:
• Zařazovat do programu schůzek a akcí činnos
ti, které podporují spolupráci družiny.
• Podporovat členy v tom, v čem jsou dobří.
• Připravovat družinové akce společně, každý
by se měl na jejich realizaci podílet.
• Zkusit si realizaci nějakého projektu, do které
ho se zapojí celá družina.
• Zařazovat do programu činnosti, které učí, jak
a kde hledat informace a jak jim správně rozumět.
• Pobývat v přírodě a snažit se tam zorientovat
(podle mapy, buzoly či GPS) a tábořit.
• Občas zopakovat první pomoc, nejlépe prak
tickým tréninkem.

foto: Petr Puna

foto: Petr Puna

Jaké jsou naše silné a slabé stránky pro Svojsíkův závod:

Na čem bychom měli zapracovat na schůzkách, abychom v něm dopadli co nejlíp:

Kdy se tomu budeme věnovat?

TIP: Můžeš si zapsat jednotlivé aktivity do Měsíčního plánu schůzek.
Příprava na Svojsíkův závod

Svojsíkův závod v praxi

K

dyž už máme všechno natrénováno a připraveno, pak už zbývá jen si závody užít! Na výsledku
se totiž podepíše nejen předchozí příprava, ale umění spolupráce
a pohoda, která u nás v družině
panuje!

Svojsíkův závod je sice jen závod
na den až dva, nicméně je to jedinečná příležitost podrobit družinu
náročné zkoušce, zjistit, jak na tom
družina je, a získat tak cennou zpětnou vazbu na její fungování.

Co můžeme očekávat?
Svojsíkáč je tvořen jednotlivými „moduly“, v každém z nich si vyzkoušíme trochu jiné do
vednosti. Nemusí být zastoupeny vždycky všechny. Záleží na pořadateli, které vybere, ale
musí nám to říct předem.
Modul „Závod“
představuje hlavní povinnou
část. Hodnotí se spolupráce družiny,
klasické skautské dovednosti a hlavně
pak schopnost použít je v praxi. Dis
ciplíny se týkají např. první pomoci,
Modul „Brány“
vyhledávání informací nebo ori
Modul
umožňuje vynik
entace v terénu. Tyto doved
„Zpětná vazba“
nout jednotlivým
nosti je nejlepší zařazovat
sice není bodovaný,
členům družiny podle
do programu schůzek
ale může být pro naši
jejich schopností. Uspě
a výletů během
družinu velmi užitečný.
jeme, když bude každý z nás
celého roku.
Nestranná osoba nám
znát své přednosti a využije
prozradí, jak působíme
jich ve prospěch všech.
na okolí, podá nám zprávu
o našem vystupování, výko
TIP: Zapiš si do osobní karty každého
nech a třeba i vztazích.
člena jeho silné stránky. Pokud je

někdo v něčem dobrý, podporuj ho
v tom, např. zájmem nebo pochvalou.

Modul „Před závodem“
hodnotí úkoly, které
dostaneme od organizátora
„na doma“. Před akcí je třeba
udělat spoustu věcí – přihlásit
se, komunikovat s organizátorem,
prostudovat pravidla nebo společně
něco připravit pro ostatní družiny.

Svojsíkův závod v praxi

Modul „Přežití“
testuje dovednosti, které
jsou běžnou součástí víken
dových akcí a tábora. Budeme
hodnoceni za to, jak se o sebe během
akce dokážeme postarat (jak umíme
plánovat, postavit stan, rozdělat oheň
nebo si uvařit a udržet pořádek).

TIP: Plánujte schůzky i výpravy
společně. Naučte se poslouchat jeden
druhého a vzájemně si pomoct. Potom
pro vás bude hračka splnit úkoly
modulů „Před závodem“ a „Přežití“.

Svojsíkův závod v praxi
Místo na postřehy ze závodu:

Co se nám povedlo:

Na čem do příště zapracovat:

Co z toho, co jsme zažili, můžeme využít v programu družiny:

foto: Petr Puna

foto: Petr Puna

Svojsíkův závod v praxi

Kde čerpat informace?
www.skaut.cz/svojsikac
stezka
skautské časopisy
publikace Od Exzodu ke Svojsikovu závodu
www.teepek.cz

Nováček v družině

P

okud se podaří nalákat nováčka na první schůzku, je
to sice úspěch, ale ještě zdaleka není vyhráno. Aby se mu
u nás líbilo a chtěl v družině
zůstat, musíme o něj pečovat.
Neznamená to, že by měl mít
výhody, je ale potřeba na něj
myslet a vyvarovat se několika
základních chyb.

Žádná družina se neobejde bez nováčků.
I když jste dobrá parta, časem někdo odejde, a proto je nutné být otevřený novým
členům, kteří udrží činnost družiny (a tím
i oddílu) i do budoucna. Nováčci potřebují
speciální pozornost a je nutné se jim tedy
dostatečně věnovat a pomoci tomu, aby
se v oddíle uchytili.

U vlčat a světlušek

Ve skautské družině

Nováčci mezi vlčaty a světluškami jsou vět
šinou děti z nižších tříd. Bývají někdy ne
smělí a bojí se toho, co neznají.
¾¾Musím jim dát čas, aby se rozkoukali a se
známili s novým prostředím.
¾¾Postupně je naučíme, jak oddíl vypadá
a funguje, co můžou čekat.
¾¾Světlušky a vlčata se nejlépe učí hrou, pro
to je budu seznamovat s oddílem hravou
formou. Využijte brožury Nováček vlčat
a Nováček světlušek, pomohou vám děti
něco naučit a motivovat je.
¾¾Musíme myslet na to, že nově příchozí nerozumí skautským výrazům jako „rádce“,
„vůdce“ nebo „rover“. Je proto důležité
jim tyto výrazy nejen vysvětlit, ale nějaký
čas jim je i „překládat“ pomocí přirovnání.

Efekt nováčka hozeného do vody, který
se nejen nenaučil plavat, ale naopak od
díl opustil, může vzniknout i ve skautské
družině. Pro jedenáctiletého kluka nebo
holku není vůbec lehké přijít do skautské
družiny, kde nikoho nezná.
¾¾Budeme se všemožně snažit nováčka
zapojit do naší party. Pokud si totiž
v družině nenajde přátele a nezapadne
mezi nás, riskujeme, že ho ztratíme.
¾¾Můžeme mu přidělit nějakého patrona
– kamaráda, který nad ním bude držet
ochrannou ruku.
¾¾Musíme na něj pomalu, ale zároveň mu
dáme najevo, že je tam důležitý. Třeba
dostane na začátek nějakou jednodu
chou funkci.
¾¾Dáme nováčkovi publikaci Nováček (ob
sahuje Nováčkovskou zkoušku a exis
tuje i ve vodácké variantě), která mu
pomůže poznat základní skautské věci.

Nováček v družině

TIP: Uspořádejte hned na
začátku skautského roku družinový výl
et nebo výpravu.
Tam se nováčci nejlíp zap
ojí do vaší party.
Dostanou při přípravě něj
aký úkol, který jim
dodá pocit důležitosti.

Nováček v družině
Nováček přecházející od vlčat/světlušek:
Nováčci často do skautské družiny přichází ze smečky vlčat, roje světlušek nebo vlčác
ké/světluškovské sekce oddílu. Často se již členové znají, protože se potkávají na stře
diskových akcích či táborech, ale i přesto je potřeba se na ně dívat jako na nováčky
(protože jsou pro ně nové zvyklosti, nároky, pravidla atd.), ovšem při uznání toho, co již
mají od vlčat/světlušek za sebou.

Pár tipů pro jeho dobré začlenění do družiny:
¾¾Požádejte vůdce oddílu, aby nepřecházel ¾¾U plnění odborek může využít splněných

pouze jeden nováček, ale minimálně dva
(navzájem se podrží a budou mít hned
od začátku v družině kamaráda).
¾¾Nechte jej na začátku během plnění no
váčkovské nosit důkazy toho, co u vlčat/
světlušek dokázal (nášivky vlčků, stezky/
cestičky atd.). Nebude si tak připadat hlou
pě, když bude muset znovu plnit nováč
kovskou (nezapomeň, že u vlčat/světlušek
patřil mezi nejstarší a nejzkušenější).
¾¾Uznejte mu body nováčkovské zkoušky,
které nemusí plnit, když má zkušenost
od vlčat/světlušek (v nováčkovské jsou
tyto body označeny).

vlčků/světýlek, které mu usnadňují cestu
k obdobným skautským odborkám.

Nováček

Nezapomeň na rodiče!
Rodiče nováčka často o skautingu nevědí
Víc informací najdeš
víc než jejich šestileté děti. Ocení, když jim
v kapitole Komunikace s rodiči.
dám najevo, že jsem ochotný jim kdykoliv
pomoci či poradit.
TIP: Sepište v družině nebo oddíle pro rodič
e nováčků krátký „manuál“. V něm jim můžete:
• vysvětlit základní skautské termíny,
• popsat, jak to v oddíle chodí,
• dát všechny kontakty a popsat, jak budou
dostávat
informace,
• předat know-how o tom, co a jak sbalit dítět
i
na schůzku/výlet/výpravu,
• nakreslit, jak a kam našít nášivky na kroj.
Nováček v družině

Odměny a tresty

O

dměny a tresty jsou tradičním a nejjednodušším
prostředkem motivace. K odměnám patří třeba
různé poklady, diplomy, ale také pochvaly a uznání.
Mezi tresty pak patří různé zákazy, pokuty, úkoly
navíc, ale i třeba problematické fyzické tresty, kterým
bychom se měli spíše vyhýbat. U odměn a trestů je
vždy důležité vědět, jak je správně používat, protože
v opačném případě můžeme napáchat více škody než
užitku. Moderní pedagogické směry dnes dokonce
zpochybňují jejich používání a nahrazují je jinými
metodami motivace.

Odměna je účinnější než
trest, proto jí nešetři a chval
před ostatními. Tresty naopak uděluj s rozmyslem,
spravedlivě, s mírou a v soukromí. Smyslem trestu není
ublížit, ale říct, co příště nedělat.

Proč používat odměny a tresty?
¾¾Pomůžou mi ukázat ostatním, co je dobré

¾¾Tresty jsou naopak něco nepříjemného,

a co špatné.
¾¾Odměny vyvolávají příjemné pocity a tím
lákají ke zopakování dobrého výkonu.

čemu je lepší se příště radši vyhnout.

A jaké jsou jejich nevýhody?
¾¾Pokud je odměna nebo trest dána vedou

cím shora, ostatní nemusí rozumět tomu,
proč mají být trestáni nebo odměňováni.
Když jim to nikdo nevysvětlí, nemusí být
takový trest ani odměna vůbec účinná.
Naopak se někdy může stát, že trestaný
dělá zakázané věci naschvál.

¾¾Mají většinou jen krátkodobý účinek.
¾¾Trestání prací může dokonce tyto činnosti

znechutit.
¾¾Negativně působí na vztahy mezi tím,
kdo hodnotí a hodnoceným.

Pokud chceme odměny a tresty používat,
musíme dodržet tato pravidla:
Trestání:
¾¾Předem musí být jasné, co které provinění

vyvolá za trest. Musí být jasně daná pravidla.
¾¾Čím víc budu trestat, tím míň budou tresty
účinné. Lepší je předem upozornit na možný
následek a teprve po neuposlechnutí trestat.
¾¾Pokud jsem už vydal varování, trest musí důsledně přijít. Jinak příště nebude brán vážně.
¾¾Trest volím přiměřeně k provinění, věku
a zkušenostem dětí.
¾¾I tresty by měly být jasné – musí být zřej
mé, za co jsou, musí být konkrétní.
Odměny a tresty

¾¾Trest musí přijít co nejdřív po příčině.
¾¾Trest musí být spravedlivý. Musí platit pro

všechny zúčastněné – ať pravidlo poruší
nováček nebo vedoucí.

Odměňování:
¾¾Odměňuji ihned, jak je to možné.
¾¾Odměňuji za konkrétní věci.
¾¾Při odměňování je jasné, za co to je.
¾¾Neodměňuji pouze výkon, ale také snahu,

zlepšení nebo dobrovolnou službu.
¾¾Veřejné udělování odměn je cennější –

ostatní vidí, že se mi něco podařilo.

Odměny a tresty
A jak to udělat jinak?
Jde to hůř a je potřeba nad tím víc přemýšlet a věnovat tomu víc času. Nejsem
na to ale sám a určitě mi pomůže můj vedoucí. Trest jako takový můžeme nahradit přirozeným důsledkem, což je vlastně takový „rozum
ný trest“. Velké odměny nebudu zase potřebovat, pokud
se mi podaří členy družiny dobře zaujmout a ocenit to, co dělají správně.

Přirozený důsledek
Tahle metoda jednoduše říká: „co sis nadrobil, to si
i sněz!“ Jde o to, že pokud svým chováním něco po
škodím, trest by měl pomoct škodu napravit. Druh
trestu tak vlastně nevychází ode mne (já nebudu ten
zlý!), ale vyplývá z toho, co kdo provedl.

Zkus vymyslet, co by bylo vhodným přirozeným důsledkem, když:
Pérák počmárá před schůzkou celou židli.
Lenochod si místo hlídky na chvíli lehne a usne. Tábor není hlídaný a není ani snídaně.
Meloun si nedává pozor na pusu a často mu vyklouzne nějaké sprosté slovo.
(Jak se u vás v oddíle řeší sprostá slova? Našel by se lepší způsob?)

Zkus vymyslet a probrat s vedoucím, jaké nevýhody mají tyto tresty:
Ešus do rukávu

Noční hlídka navíc

Běhání kolem chaty

Psaní kroniky za trest

Dojít za tmy na nějaké místo

Posílání ze dveře

Odměny a tresty

Děti se specifickými potřebami

O

bčas se v družině vyskytne někdo,
kdo se odlišuje a kdo mi dá „zabrat“ trochu víc než ostatní. Zkusím si
nejdřív něco přečíst o problému, který
v družině máme, ale i tak je důležité
konzultovat ho s vedoucím. Pokud by
si ani ten nevěděl rady, máme možnost
obrátit se na skautskou poradnu.

Každé dítě je jiné a jedinečné, každé
má také své potřeby. Některé děti ale
mohou mít i specifické potřeby, a s tím
je potřeba v oddílové činnosti počítat.
Tak, aby celá družina fungovala společně jako parta a aby se v ní všichni
cítili dobře.

Neklidný, hyperaktivní Koník
Koníkovi je 11 let a je neustále v pohybu. Pouští se do různých činností a po chvilce je zas opouští, občas z roztržitosti něco rozbije.
 S největší pravděpodobností za tím stojí syndrom ADHD (porucha pozornosti s hyper
aktivitou, která mohla vzniknout během problémového těhotenství nebo porodu). Pů
vod může být i ve výchově, pokud rodiče neumí dát svému dítěti jasné hranice nebo se
mu dokonce podřizují.
 V družině se při vedení Koníka vyplatí laskavost a důslednost – je potřeba mu jasně
vysvětlit řád a pravidla a pak dbát na jejich dodržování. Nepomáhají křik a tresty, spíš
vlídná podpora a kontrola, aby byla stanovená pravidla opravdu dodržována. Důležitý
je také dostatek volného pohybu, střídání činností a dostatečný odpočinek – když je
Koník unavený, vyvádí o to víc a nepotřebuje vybít energii, ale odpočinout si.

Agresivní Jirka
Jirka je desetileté vlče. Ostatním klukům často nadává, pere se s nimi, občas jim ze vzteku něco
rozbije.
 Agresivní chování se často vyskytuje jako napodobenina chování dospělých, se kterými vy
růstá. Když Jirka vidí, že se doma vše řeší násilím a křikem, dělá to pak přirozeně také tak.
 Pokud to jde, snažíme se Jirku vést k tomu, aby se své emoce učil vyjadřovat společensky při
jatelným způsobem, ne agresí. Pomáhá, když zkusíme slovně vyjádřit, jak se asi cítí. Tím dáme
najevo svoje pochopení a pomůžeme mu se v situaci zorientovat (např.: „Vidím, že máš vztek,
protože… To je v pořádku. Já v takových chvílích taky mám chuť… ale…“).

Nesoustředěná, roztěkaná Klárka
Klárka je živé dvanáctileté děvče. Bez rozmyslu provede, co ji právě napadne. Rychle se jí mění
nálady a často ztrácí věci.
 Příčinou takového chování může být syndrom ADHD. Někdy může být chování následkem vý
chovy rodičů, kteří jsou sami velmi neklidní a nesoustředění. Může se také jednat o obyčejnou
nevychovanost, kdy Klárka ani nezná pravidla chování, neví, že se neskáče druhým do řeči apod.
 Pro vedení Klárky potřebujeme především dostatek trpělivosti a důslednosti. Schopnost
soustředění se dá trénovat pomocí her, důležitý je také dostatek odpočinku a odreagování.
Děti se specifickými potřebami

Děti se specifickými potřebami
Nervózní a úzkostná Nitka
Nitka je pečlivá a svědomitá skautka. Úzkostlivě hlídá, aby proběhlo všechno správně a včas,
a je nervózní, když tomu tak není. Je bázlivá, okusuje si nehty a špatně se jí usíná.
 Nervozita a úzkost mohou mít svůj původ ve výchově úzkostných rodičů. Nebo také
v tom, že rodiče kladou na dítě velké nároky a vedou ho k přílišné pečlivosti, což pak
ústí ve zvýšení vnitřního napětí.
 Nervózní a bázlivé Nitce se neposmíváme, příliš jí nehecujeme k sebepřekonání. Na
opak pomalu a s humorem ji „otužujeme“. Nepodporujeme ji v honbě za dokonalostí,
neklademe důraz na dobré výsledky, ale spíš na to, že je fajn, jaká je. Vhodné je zařazo
vat kreativní činnosti – dávají jí možnost vyjádření se bez důrazu na výkon.

Těžkopádný, neohrabaný Hugo
Hugo je třináctiletý kluk zavalité postavy. Je celkem nešikovný, těžkopádný a se vším se
loudá. Sice je hodný, ale těžko se zapojuje mezi děti, je neoblíbený.
 Příčinu můžeme najít ve výchově rodičů, kteří Huga nadmíru chrání, dělají vše za něj
a rozmazlují ho. Určitá pomalost a neohrabanost může být také dědičná.
 Snažíme se Huga podporovat v aktivitě a hledáme ty, které jsou pro něj vhodné. Zvlášť
se hodí takové činnosti, které nejsou zaměřeny na výkon. V rozvoji potřebných schop
ností mohou Hugovi pomoci hry zaměřené na postřeh, komunikační schopnosti, po
hybovou koordinaci.

Plachá a pasivní Anička
Aničce, nevýrazné dívce, je 11 let. Trochu se straní ostatních dětí, většinou nezúčastněně postává bokem. Když už mluví, tak velmi tiše. Z nových situací nebo lidí má strach.
 Takové chování může být projev Aniččina temperamentu - ne každý je průbojný,
společenský. Nebo se může rozvinout následkem nějakého problému, za který se
dítě stydí (např. vada řeči, obezita, šikana). Možnou příčinou mohou být i velmi
úspěšní rodiče či sourozenci, které v Aničce vyvolávají pocit méněcennosti.
 Anička potřebuje především zvednout sebevědomí, dáváme jí proto najevo podporu,
uznání, laskavé přijetí. Najdeme nějakou činnost, ve které je šikovná, a v té ji podpoříme
a necháme vyniknout. Pokud si získáme její důvěru, třeba nám prozradí, co ji trápí.
Kde najít více rad, informací a vhodné hry?
- Z. Šimanovský, V. Mertin: Hry pomáhají
s problémy. Praha : Portál, 2012. (zdroj
informací tohoto článku)
- Poradna odboru Skauting pro všechny
na www.spv.skaut.cz/poradna

Děti se specifickými potřebami

TIP: Děti se specifickými potřebami se mohou snadno stát terčem
posměchu ostatních dětí, mohou být
šikanovány. Proto si pečlivě všímám
vztahů mezi dětmi a kdyby se mi
něco nezdálo, poradím se o tom
s vedoucím

Družinové funkce

K

aždý by měl cítit, že ho v družině potřebujeme, a měl by vědět, jaký je
jeho úkol v jejím rámci. Obzvlášť pokud
máme problémy s docházkou a pasivitou
členů. Více či méně důležitý úkol nebo
funkce vtáhne každého do družinového
dění a navodí pocit zodpovědnosti. Pokud
bude systém družinových funkcí dobře
fungovat, můžu si tím taky ušetřit spoustu
práce. Proč by nemohl družinu naučit obvazování kotníku zrovna náš zdravotník?

foto: Petr Puna

Některé úkoly, třeba psa
ní kroniky, mohou zabrat
moc času. V tom případě
je dobré vybrat někoho,
kdo se bude starat o cel
kový výsledek. Kronikář
bude rozdělovat práci,
jednotlivé zápisy jen pře
pisovat nebo vlepovat
do kroniky. Obrázky mu
dodá fotograf a text napíší
členové družiny.

foto: Hana Königová

Družinové funkce

Každý by se měl nějak zapojit do činnosti družiny – měl
by mít nějakou, byť malou,
roli nebo funkci. V mnohém
ti usnadní práci, ale hlavně
se naučí být součástí týmu
a něco pro něj dělat.

Vezmi si seznam členů družiny a napiš si v čem je kdo šikovný
a jaká funkce tě pro něj napadá. Mohou ti v tom pomoct i vyplněné karty členů družiny. Sepiš si i ty funkce, které tě napadají navíc.
Kdo

Co umí

Funkce

Co bude dělat

Jazz

hraje na kytaru

hudebník

Každý měsíc naučí družinu písničku ze zpěvníku

Michelangelo

rád kreslí

nástěnkář

Vylepší a bude
udržovat nástěnku

Tom

pořád něco čte

kronikář

Povede družinovou kroniku

Družinové funkce
Jak motivovat k plnění funkcí?
¾¾Základní pravidlo zní: funkci přidělujeme

zásadně za odměnu, nikdy ne za trest!
¾¾Nejdřív se musím zamyslet nad tím, jestli

je daná funkce opravdu odměnou a bude
dotyčného bavit. Funkce musí být užitečná.
¾¾Záleží na tom, jak se funkce udělí nebo

¾¾Za každý úspěch a provedenou práci členy

alespoň pochválím (klidně před ostatními
na schůzce) nebo odměním v družinovém
bodování.

předá. Nejlépe když při tom vyzdvihnu
přednosti dotyčného nebo využiji nějaký
předávací rituál. Předám diplom nebo„řád “.

¾¾Vyvěsíme seznam funkcí s odpovídajícími

¾¾Každá funkce by měla být přesně zadaná

¾¾Čas od času je dobré popřemýšlet, jest

a srozumitelná. Sepíšeme si v družině, co
k jaké funkci patří.

li někoho už jeho úkol nenudí. Nebude
na škodu si funkce občas vyměnit.

jmény na nástěnku.

Tady si doplním další funkce, které mě napadnou. Inspiraci najdu třeba v článku Družinové funkce na www.teepek.cz.
Funkce

Jméno

Funkce

navigátor

zdravotník

pokladník

správce webu

fotograf

kuchař

správce družinové
výbavy

Družinové funkce

Jméno

Pro kormidelníky

V

ím, že na vodě mám
velkou zodpovědnost
za svoji posádku. Proto kromě už uvedených znalostí
a vědomostí musím zvládnout ještě něco navíc. Jsou
to věci spojené přímo s aktivitami na vodě a ve vodě.

Jako kormidelník musíš zvládat více než
běžný rádce. Zodpovídáš za svoji posádku
na vodě, která skrývá mnohá nebezpečí
a rizika. Nesmíš družinu vystavit zbytečnému riziku a ona tě zase musí na slovo
poslechnout, když půjde do tuhého.

Co bych měl zvládat navíc:
¾¾Umět kormidlovat kanoi i pramici.

¾¾Znát a umět správně používat vybavení

¾¾Znát zásady bezpečné jízdy na vodě a ri

na vodu.
¾¾Znát typy lodí a jejich řízení.
¾¾Umět velet posádce lodi.
¾¾Ctít pravidla chování během plavby.
¾¾Dobře číst vodu.
¾¾Znát obtížnosti vod.
¾¾Používat v družině Plavby Čolka a Žabky
nebo vodácké doplňky skautské stezky.

zika, která vodácká činnost obnáší.
¾¾Umět používat vodácké povely.
¾¾Znát vodácké názvosloví používané mezi
vodáky i v našem oddíle.
¾¾Být dobrý plavec/plavkyně.
¾¾Vědět, jak vypadá vodácký kroj.
¾¾Seznámit se alespoň v základech s historií
vodního skautingu.

Vodácký slovník
Vůdce oddílu = kapitán
Zástupce vůdce oddílu = palubní
Oddílový rádce = lodivod
Rádce = kormidelník
Podrádce = člunař
Družina = posádka
Světluška = žabička
Středisko = přístav
Mapa řeky = kilometráž

Pro kormidelníky

Pro kormidelníky
Program během roku
Program vodáckého oddílu se během roku trochu liší od oddílu suchozemského. Tady si
zapíšu specifické činnosti, které jsou pro nás v oddíle důležité.
Jaro: příprava vodáckého vybavení

Léto: aktivity na řece nebo rybníce

Podzim: Tři jezy
zamykání řek

Zima: trénink v bazénu

Další informace:

- http://vodni.skauting.cz webové stránky, kde najdu vše
o aktuálním dění ve vodním
skautingu u nás
- http://namorniakademie.
skauting.cz – čekatelský lesní
kurz vodních skautů

- Mod/kré stránky v časopise
Světýlko/Skaut - vodácké přílohy skautských časopisů
- na skautské křižovatce
v záložce Program
(www.skaut.cz/program)

Pro kormidelníky

TIP: Kde se můžeme setkat s dalšími vodními skauty?
Přes tři jezy – tradiční vodácký závod, který se každo
ročně koná 28. 9. v Praze a při kterém posádky projíždí přímo
středem hlavního města. Na trase překonávají tři pražsk
é
jezy, které se otevírají jen jednou ročně právě u příležitosti
tohoto závodu.
Navigamus – velké celostátní setkání, které se koná
jednou za tři roky. Jeho námětem je vždy významná histor
ická námořní událost. Účastníci od nás i ze zahraničí jezdí
společně na vodě, hrají hry, závodí a zažívají různá dobro
družství, při nichž získávají nové kamarády.
SKARE – každoroční jarní závod v plachtění, kde vodác
i
z celé republiky soupeří v kategoriích od nejmenších
až
po zkušené jachtaře.
- Na závodech a společných vodáckých akcích v regionu.
- Na řekách a přehradách – tam, kde vodáci nejraději tráví svůj
čas.
- Ve skupině „vodní skauti“ na facebooku – místo, kde
lze
nalézt aktuální informace o dění mezi vodáky, ale také
příležitost poznat nové známé.

Vedení světlušek a vlčat

P

okud je mým úkolem vedení
šestky (družiny) světlušek,
vlčat nebo žabiček, měl bych
si zapamatovat hlavně jednu
věc. Vést mladší bratříčky nebo
sestřičky je sice mnohdy těžší
a třeba ne tak příjemné jako trávit čas s mými vrstevníky, ale
pokud to dělám rád a poctivě,
odměnou mi je jejich nakažlivá
radost a upřímný vděk, které
umí dát najevo jen děti.

Vedení vlčat a světlušek vyžaduje
hodně trpělivosti a hravosti. Musíme
mít pro každou příležitost připravenou drobnou hru zabalenou do lákavé
legendy, musíme být připraveni, že
dlouho s pozorností nevydrží, ale musíme být také důslední v tom, co po nich
chceme, abychom je naučili pravidla
a hranice, které je třeba dodržovat.

Specifika vedení vlčat a světlušek:
¾¾Mladší děti nevydrží být dlouho soustře ¾¾Agresivita nebo přehnaná aktivita u vl-

děné a delší aktivity je nudí. Každý bod
čat nemusí být nutně projevem zlé vůle.
programu by měl trvat 10 až 15 minut.
Často se stává, že dítě není „hyperaktivní“
Výjimkou můžou být rukodělky, u kterých
nebo zlobivé. Pouze potřebuje na sebe
vydrží déle.
strhávat pozornost, protože se mu jí jinde
nedostává nebo si tak vynahrazuje nějaké
¾¾Vlčata a světlušky se toho nejvíc naučí
své trápení. Snažím se být trpělivý, netres
hrou. Proto cokoli, co jim chci sdělit nebo
tám bez rozmyslu! Pátrám po příčinách
je naučit, zabalím do nějaké hry nebo po
a snažím se je odhalit.
hádky.
¾¾Základem úspěšné hry je dobrá motivace. ¾¾Nesnižuji své nároky, ale „snižuji se k dětem“ – přemýšlím, co bude bavit je, co je
Zajímavý příběh, hezky nakreslený herní
v jejich silách, co mohou pochopit. Hraji
plán a neobvyklé rekvizity děti vtáhnou
si s nimi, užívám si s nimi jejich radosti
do hry, podnítí jejich představivost a hra
i trápení, ale vždy je vedu pevně k cíli, který
je bude víc bavit.
jsem si vytyčil.
¾¾Malé děti intenzivněji prožívají emoce,
¾
¾
Pozor
na přecenění sil. Děti se pouští
prohry, vyčlenění z kolektivu, ale i stres,
do
spousty
věcí „po hlavě“ a mohou snadno
který si přinášejí odjinud. Snažím se vcítit
podcenit
nebezpečí
nebo své síly. Stále je
do jejich problémů. Sedí-li někdo bokem
hlídám,
nespouštím
nikoho
z očí a na rizika
od ostatních, všimnu si toho, věnuji se mu
je
upozorňuji.
Hlavně
světlušky
naopak
a snažím se zjistit, co ho trápí. Podobně
mívají
strach,
že
něco
nezvládnou.
Pak je
všímavý musím být i ke změnám chování,
mým
úkolem
je
povzbudit,
podpořit
a dát
když je někdo zakřiknutý nebo naopak
jim
pocit
bezpečí
a
důvěry.
neobvykle agresivní.

Vedení světlušek a vlčat

Pokud máš problém některé děti
zvládat, třeba ti pomůže kapitola
Děti se specifickými potřebami.

Vedení světlušek a vlčat
¾¾Odměňuji vždy, když to jde. Trestám opa-

trně, přiměřeně a férově. Děti mají silný
smysl pro spravedlnost. Zároveň ale pořád
zkouší, co si mohou dovolit. Nastavuji jasná
a jednoduchá pravidla. Když je někdo po
ruší, napomenu ho. Když je poruší znovu,
potrestám ho tak, jak jsem slíbil. Děti potře
bují vidět, kde jsou hranice, za které nesmí.
¾¾U mladších dětí platí mnohem víc, že je třeba dodržovat pevný řád. Lépe se tak naučí
pořádku a disciplíně. Na schůzce dodržuje
me stálé schéma, které zahrnuje zahájení,
krátkou hru, organizační část, hlavní téma,
úklid a zakončení. Schůzka by měla gradovat
a ke konci zase děti mírně uklidnit.

TIP: Družina je obrazem svého rádce a pro malé
děti to platí dvojnásob. Ty jsi jejich nejdůležitějším vzorem a můžeš toho velmi dobře využít.
Když se budeš chovat čestně a spravedlivě, budeš mít mnohem méně práce s jejich „vychováváním“. Děti tě jednoduše napodobí.

Benjamínci
Nově vznikající kategorií ve skautingu jsou
předškoláci. Jsou to kluci a holky ve věku
do 6 let. Víc informací a materiálů najdeš
na webu www.skaut.cz/program.

Symbolický rámec vlčat
Kniha džunglí Rudyarda Kiplinga je tra
dičním rámcem všech vlčáckých smeček.
Lidské mládě Mauglí prožívá svá dobro
družství v indické džungli mezi kama
rády vlky, ale i jinými divokými zvířaty.
Na motivy Knihy džunglí jsou napsané
i všechny tři díly Cestičky vlčat.

Symbolický rámec světlušek

Relativně nový příběh o holčičce Lucin
ce a jejím kamarádství a dobrodružství
s rojem světlušek, které bydlí nedaleko
dědečkova mlýna – to je Kouzelná lucerna. Existuje kniha, ze které můžeme
světluškám o Lucince číst, a stejně tak se
její příběhy promítají do tří dílů Cestičky
I v družině mladších dětí se vyplatí jmenovat světlušek.
nějakého„velitele“ z jejich řad, kterému se říká
šestník (šestnice). Často se nemusíme dlouho
rozhodovat, rozdíly mezi dětmi v tomto věku
jsou poměrně velké a vůdce skupiny se pro Příběhy Čolka a Žabky tvoří motivační
jevuje výrazně. Je ale dobré nechat přímo legendu pro oddíly vodních vlčat a ža
děti, aby si mezi sebou vybraly. Když jim před biček, nicméně mohou dobře posloužit
tím naznačíme, jaký by měl budoucí šestník i pro koedukované oddíly vlčat a světlu
šek bez vodáckého zaměření. K dispozici
být, určitě se trefí do naší volby .
je také kniha se všemi příběhy.

Šestník

„Třetí“ symbolický rámec

Čím můžeme šestníka pověřit?
¾¾Zapisováním docházky
¾¾kontrolováním povinných věcí

¾¾hlídáním, jestli je družina pohromadě
¾¾nošením lékárničky nebo jiných věcí
¾¾občasným připravováním krátkého programu.
Vedení světlušek a vlčat

foto: Vojtěch Petr

Stezka vlčat a světlušek

U

míte si představit program,
který nemá žádný cíl, žádnou
osnovu, žádný řád? Pokud ve vaší
družině vlčat nebo světlušek používáte cestičky, pak určitě ne.
Svým obsahem naplní schůzky
i výpravy, motivuje děti k tomu,
aby pracovaly i samy doma a provedou je od toho nejlehčího až
do skautského oddílu.

Stezka je tu proto, aby podpořila osobní rozvoj každého z členů mojí družiny.
Je toho potřeba hodně umět, aby byl
člověk připraven na život, a stezka
v tom může být dobrý průvodcem.
Tím spíše, pokud je zabalená do lákavé legendy Knihy džunglí, Kouzelné
lucerny nebo příběhů Čolka a Žabky.

Stezky se skládají z Nováčka a tří stupňů, stačí si jen vybrat ze symbolických rámců:
¾¾Kniha džunglí (pro vlčata)
¾¾Kouzelná lucerna (pro světlušky)
¾¾Plavba Čolka a Žabky (pro vodácké a koedukované oddíly)
2. třída ZŠ

Mauglí mezi vlky

Hvězdná lucerna

Čolek a Žabka ve Středozemním moři

3. třída ZŠ

Mauglí v džungli

Měsíční lucerna

Čolek a Žabka plují přes Atlantik

4. třída ZŠ

Mauglí v lidské vesnici

Sluneční lucerna

Čolek a Žabka v Tichém oceánu

Nováček je určen k uvedení nového člena do oddílu. To znamená, že ho můžeme dát
jak prvňákovi, tak čtvrťákovi. Po jeho splnění – což by mělo být za 3–6 měsíců – dostane
stupeň odpovídající jeho věku.

Všechny varianty stezky jsou rozděleny
do šesti oblastí, stejných jako u skautské stezky:
¾¾Co umím a znám
¾¾Kdo jsem
¾¾Můj kamarád
¾¾Můj domov
¾¾Svět okolo nás
¾¾Příroda kolem nás

Každá oblast má také svého průvodce.

Stezka vlčat a světlušek

Stezka vlčat a světlušek
Jaké jsou hlavní výhody stezky?
¾¾Už na první pohled zaujme příběhem, který je zobrazen v obrázcích a komiksech.
¾¾Zaměřuje se na praktické dovednosti.
¾¾Neklade tolik důraz na znalosti, ale vyžaduje po dětech plnění praktických aktivit.

Jakou mají děti motivaci k plnění?
¾¾Porovnávají se s ostatními a toho můžeme

víc splněných bodů, tím víc nalepených
využít, když vytvoříme třeba přehlednou samolepek.
tabulku na nástěnku.
¾¾Za splněný stupeň náleží na kroj nášivka.
¾¾Děti si nejprve samy potvrzují splněný ¾¾Po splnění celého stupně na ně čeká Výzva:
bod, teprve pak jim ho podepíše vedoucí,
¾¾Život bez světla (1. stupeň)
rodič nebo šestka.
¾¾Noc v džungli/Noc v lese (2. stupeň)
¾¾Uprostřed brožurky jsou samolepky, které
¾¾Tři bílé tesáky/Tři kapky rosy (3. stupeň)
si můžou lepit na připravený podklad. Čím
TIP: V přílohách na konci zápisníku najdeš tabulku, do které si můžeš zaznamenávat splněné
body jednotlivých členů tvojí družiny. Pomůže ti
to udržet si přehled a plánovat program podle
toho, co ještě nemá hodně členů splněno.

TIP: Hodil by se ti rychlý a stručný přehled
všech aktivit ve stezce? Na konci zápisníku
máš jeden list, který obsahuje všechny aktivity
stezky včetně stránek, na kterých se ve stezce
nachází. Praktická pomůcka, která se hodí.

A co když…
Plníme v družině víc stupňů najednou?
Nerozumíme nějakému úkolu, nevíme jak
¾¾Pokud je nás víc rádců na jednu družinu, je na něj nebo hledáme inspiraci k jeho plnění?
to jednodušší. Na část schůzky se rozdělíme ¾¾Nejjednodušší je vždycky obrátit se na své
a každý si plní svůj stupeň. Když to takhle nejde, ho oddílového vedoucího nebo rádce. In
musím využívat body, které mají stejné téma spiraci lze najít také v metodice, skautských
a spojováním tvořit takové „miniprojekty“.
časopisech nebo na teepkovi.

Miniprojekty
Zašifruji zprávu (3. stupeň)
Vyluštím šifru (2. stupeň)
Za kým půjdu, když... (1. stupeň)
Ošetřím odřeninu... (2. stupeň)
Ošetřím popáleninu... (3. stupeň)
Vyberu vhodné místo pro ohnistě (2. stupeň)
Uvaříme jednoduché jídlo (3. stupeň)
Stezka vlčat a světlušek

Děti zapomínají na dlouhodobé úkoly?
¾¾Úkol můžou plnit všechny děti, těm
mladším je můžeme zjednodušit. Sou
těž může zafungovat jako motivace.
¾¾Děti dostanou obrázek, který si nalepí
nad stůl nebo nad postel, aby na úkol
nezapomněly.
Další informace:

www.skaut.cz/program

°

Co umím a znám

Seznam bodů stezky vlčat a světlušek

pohybové hry
základy hygieny
tři sportovní úkoly
na výpravě ujdu
papírová skládačka
kdo mi pomůže
nouzová čísla
úklid na schůzce
dopravní značky
zdolání překážky
pochodové značky
vybavení na schůzky
převyprávím pohádku
oblečení podle počasí
falešné volání o pomoc
lodě podle obrázků
pilné pádlování
chování na lodi
ukládání pádla a vesty
skok do vody s vestou
potápění

Kdo jsem

▫ dobré vlastnosti
kamarádů
▫ pomoc druhým lidem
▫ učím se od kamarádů
▫ chovám se
kamarádsky

hraju podle pravidel
příklady chování
mám strach z
moje záliby
vlastnosti vybraného
zvířete
▫ proč se mi líbí

▫
▫
▫
▫
▫

▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

ˇ
1. stupen

27
37
37
40
38
38

39

23

25

26

24
28
25
24
24

13
11
12
12
14
14
15
19
16
13
18
19
19
18

21
22
23
23
25

10
10
11
11
12
13
13
14
15
16
16
16
19
20

42
40
40

41

25

26
30
27
25
27

13
11
12
12
15
14
15
19
16
13
18
19
19
18
15
20
20
21
21
21
21

ˇ
2. stupen

▫ chování ke svým
kamarádům
▫ společné zážitky
s kamarády
▫ vlastnosti mých
kamarádů
▫ podělím se s ostatními

23
23
24

25
25
28

22

20
21

19
20

24

17
18
20
20

22
22
22
19

11 10
odřenina a bodnutí
11 12
učím se plavat
13 12
kolektivní sport
17 12
ochranné pomůcky
15 13
cizí lidé
12 13
postup při telefonování
17 13
výběr 1/3:
▫ věci na výpravu podle seznamu
▫ model podle návodu
▫ hudební nástroj
15 14
příprava ohniště
17 14
výběr 2/3:
▫ najdu na mapě
▫ ukážu na mapě světové strany
▫ ukážu na mapě své město
16 14
vyřízení vzkazu
neutrácím všechny peníze 16 14
14 15
vyluštění šifry
14 15
příprava salátu
plavání - 25 m s vestou
skok do vody bez vesty
podle koho pádlovat
ukládání lodí
uklízení pádla a vesty
tonoucí - jak přivolat pomoc
chytání házečky
povely
části pádla
oblíbená loď

naslouchání
co chci jednou dělat
plním sliby
napravím, co se mi
nepovedlo
▫ nevztekám se
▫ režim dne

▫
▫
▫
▫

▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

▫
▫

▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

26

25

25

24

22
23

20
20
22
22

14
14
15
15
10
10
10
12
12
17
17
18
18
19

14
14

12
12
13
13
13

10

▫
▫
▫
▫
▫

▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

▫
▫

▫

▫
▫
▫
▫
▫

▫

▫
▫

ˇ
3. stupen

komu věřím
společenská hra
neničím cizí věci
udělám někomu radost
vztahy mezi lidmi

poslech neznámé písničky
mé dobré vlastnosti
vysvětlení zákona
moje zlepšení
proč mi mohou věřit
vracím věci
vysvětlení přísloví
dělám i věci co mě nebaví
když je mi smutno

vyhledám sportovní hru
výběr 1/2:
▫ umím plavat
▫ půjdu běhat
výběr 1/3:
▫ ranní cvičení
▫ sprcha studenou vodou
▫ člen sportovního klubu
drobná zranění
simulované volání
chování v dopravních prostředcích
křižovatky v mém okolí
výběr 1/2:
▫ zajímavá informace o oblíb. tématu
▫ zajímavá informace o městě/obci
výběr 1/3:
▫ kapesní nožík
▫ stavba stanu
▫ vybavení na výpravu
zorientuju mapu
výběr 2/4:
▫ složitější papírový model
▫ užitečný dárek
▫ pomůcka na tábor
▫ ostříhání nehtů
šifra pro šestku
jídlo pro šestku
cena a množství potravin
skok do vody z vyvýš. místa
splavání peřejí
balení na vodáckou akci
morse - jméno - klíč
pádlování v levo i v pravo
pozice na lodi a jejich povinnosti
převržení lodě
přivázání lodě
vylodění a nalodění
vodácké vybavení a výstroj
názvosloví

44
44
34
45
34

27
31
33
33
31
27
28
28
30

19
19
20

23
25

16

15
23
23
16
19

24

15
18

37
38
38
39
40

20
21
21
22
22
25
25
25
26

17
17
18

16
17

26

13
13
13
14
16

12

11
11

39
40
40
40
39

22
23
23
24
24
27
27
27
29

17
17
20
12
12
16
18
18
18
18
19
19
19
19

16
17

16

13
13
13
14
16

12

11
11

Seznam bodů stezky vlčat a světlušek

Muj kamarád

°

j kaarád

Muj domov

ˇ okolo nás
Svet

Seznam bodů stezky vlčat a světlušek
52
56
51
54

53

58

55

47
48
50

41
43
46
42

38
38

49
50
54
55

48

44
45
47

▫ co se komu líbí v rodině
▫ hodnocení schůzky
▫ oblíbená místa v okolí

▫ výběr 1/2:
▫ expedice podél
potoka
▫ obrázek z přírodních materiálů
▫ co se v lese ne/smí
▫ listy stromů
▫ zvuky přírody
▫ výběr 2/4:
▫ válení sudů
▫ hra s s plížením
a schováváním
▫ pozorování mraků
▫ sledování hvězd
▫ výběr 1/2:
▫ lesní domeček
▫ lodička ze dřeva
▫ co nepatří k potoku

39
40
41
43

37
37

jak doma pomáhám
co se dělo na výpravě
povolání členů rodiny
napíšu dopis

▫
▫
▫
▫

▫ učím se od kamarádů
▫ chovám se
kamarádsky

57

55

54
58
53
56

57

49
50
52

43
45
48
44

40
40
24

28
26

25

dodržování pravidel
co se ne/líbilo na výpravě
kam se chci podívat
příběhy z historie
o čem je lidová písnička
památka z výletu
památky v mém okolí
koho se zeptám,
když nevím
vytvoření pravidel šestky
zaměstnání lidí z okolí
příběh o námořnících
kam vlajky
nejhezčí vlajka abecedy
chování na nástupu
50
52

49
46
45
52
53
47
47
50
47
47

40
40
41
41
43
44
44
46
51
51
42
43
45
45

44
45
40
40
47
48
48
50

29 26 28
výrobek naší šestky
co má kdo na starosti 30 26 28
43 28 30
uznání za pomoc
41 37 39
chodím včas
44 38 39
výběr 3/5:
▫ pomůžu s plněním stezky
▫ naučím něco kamarádky v roji
▫ nekazím společné hry
▫ uděláme něco pro klubovnu
▫ pomoc nováčkovi

23

25

59 48 52
▫ výběr 1/2:
▫ sbírka listů
▫ pozorování drobného živočicha
55 50 54
▫ výběr 1/2:
▫ co mi v lese může ublížit
▫ čaj z přírodních materiálů
61 51 55
▫ výběr 1/2:
▫ nápadný zvuk v přírodě
▫ co nejzajímavější přírodnina
58 54 58
▫ vybarvování květin
60 55 59
▫ chování v přírodě
54 55 59
▫ výběr 1/3:
▫ suchý strom
▫ scénka o přírodě
▫ účast na letním táboře
57 56 60
▫ výběr 1/2:
▫ omezení spotřeby vody
▫ třídění odpadků
57
▫ příroda kolem potoka

▫
▫
▫
▫
▫
▫

▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫
▫

▫
▫
▫
▫
▫

s kamarády
▫ vlastnosti mých
kamarádů
▫ podělím se s ostatními

45
34
39
40

▫ příběh na zvuky ve tmě
▫ výprava bez elektřiny
▫ výběr 2/3:
▫ prostředí a kdo tam žije
▫ zvířecí stopy
▫ deset rostlin či zvířat
▫ v lese se nesmí
▫ plody v lese
▫ výběr 1/2:
▫ koloběh vody
▫ úklid nepořádku
▫ chráněná přírodní rezervace

55
56
57
58

62

53
53
54

60
61
67

62
60
64

51
52

50

53

59
52

46
47
48

51
58
56

48 43
narozeniny v rodině
48 23
zvyklosti v minulosti
50 44
naučím šestku něco nového
50 45
výběr 2/5:
▫ pomoc s plněním nižšího stupně
▫ výroba něčeho přínosného pro roj
▫ příprava hry
▫ návštěva nemocného kamaráda
▫ akce mimo program roje
▫ hezká šestková akce mimo program

▫ ne/líbilo na hře
▫ zaměstnání rodičů
▫ výběr 2/3:
▫ co dělá šestník/šestnice
▫ země, která mě zajímá
▫ poničená památka
▫ výběr 2/3:
▫ model či kresba památky
▫ divadlo o pověsti
▫ scénka o písničce
▫ zajímavá města v okolí
▫ článek o aktuální události
▫ funkce
▫ námořníci a nebezpečí

▫
▫
▫
▫

▫ udělám někomu radost
▫ vztahy mezi lidmi

62

59
60
61

57
57
58

55
56
47
49

52

48
49
50

45
45
45
46

40
39

Seznam bodů stezky vlčat a světlušek

ˇ
Príroda
kolem nás

Závod vlčat a světlušek

P

ro vlčata, světlušky a žabičky
je velký zážitek, když se sejdou
na jednom místě se spoustou dalších
dětí. Můžou s nimi porovnat své síly
a znalosti, okouknout si, kdo všechno
ještě do toho skauta chodí, zahrát si
na rytíře nebo záchranáře, ale hlavně
zjistit, že v tom nejsou samy. Že okolo
nich existuje spousta dalších dětí se
stejnými zájmy.

Co nás čeká v závodě?

Závod vlčat a světlušek je jedinečnou příležitostí, kde se mohou
naše vlčata a světlušky potkat
s ostatními oddíly a vyzkoušet si,
co umí a jak dokáží obstát v zápolení s ostatními – to vše zabalené
do atraktivní legendy a příběhu.

Tip: Využijte ZVaS k motivaci světlušek a vlčat k učení nových
věcí a opakování starých. S vidinou blížícího se závodu to půjde
o hodně líp!

¾¾Dvou až tříkilometrová trasa, kterou je po ¾¾Lákavý příběh, který nás bude provázet

třeba s družinou proběhnout. Čas závodu celým závodem.
ale není rozhodující.
¾¾Zajímavý doprovodný program ve stej
¾¾8 až 10 disciplín testujících znalosti a do
ném duchu jako závod.
vednosti předem daných témat.
¾¾Další hlídky z našeho oddílu, střediska,
¾¾Doprovod, který bude na hlídku dohlížet.
okresu, kraje...

Jaké disciplíny můžeme očekávat?
¾¾Znalost první pomoci

¾¾Schopnost komunikovat

¾¾Znalost dopravních značek

¾¾Pobyt v přírodě

¾¾Manuální zručnost

¾¾Kuchařská dovednost

¾¾Fyzická zdatnost

¾¾Schopnost orientace

¾¾Logické myšlení

¾¾Vlast a skauting

¾¾Schopnost řešit problémové situace

¾¾Volná disciplína

¾¾Schopnost vyhledávat informace

Z uvedených disciplín je vidět, že pro vítězství v závodě nestačí jen naučit se nazpaměť
spoustu názvů a dat. Důležité je vést děti během roku k praktickým dovednostem. Nedě
lat všechno za ně,ale nechat je, ať si zkusí rozdělat oheň a postavit stan. Nejenže se tím
naučí samotnou zálesáckou činnost, ale musí se při tom domluvit, kdo co udělá, rozdělit
si práci, procvičí své manuální schopnosti... V tom je můžeme podpořit i zařazováním
her, které rozvíjejí logické myšlení, spolupráci a schopnost komunikovat mezi sebou bez
zásahu dospělého vedoucího.
Závod vlčat a světlušek

Závod vlčat a světlušek
Plán přípravy na závod:

Místo na postřehy ze závodu:

Co se nám povedlo:

Na čem do příště zapracovat:

Více informací, aktuálních pravidel
a právě připravovaných závodů:
www.skaut.cz/zvas

foto: Roma na Balcerová

Závod vlčat a světlušek

Vlčci a světýlka

S

tejně jako skautské odborky jsou
i světýlka a vlčci určeni hlavně k individuálnímu rozvoji osobnosti. Každý
si může vybrat to, co ho zajímá a co mu
jde a v tom se „ukázat“ před ostatními.
Velkou výhodou nových odborek je, že
na sebe navazují. Po získání vlčka/světýlka můžu získat odborku skautskou,
po skautské ještě roverskou.

Vlčci a světýlka jsou příležitostí
ukázat, co kdo umí zajímavého
a speciálního nebo naopak podpořit zájem a motivaci členů se
o nějaký obor více zajímat. Liší se
v tom od stezky, která se zaměřuje na všeobecný rozvoj.

K čemu slouží?
¾¾podporují osobní rozvoj dětí,
¾¾dávají možnost ukázat, v čem jsem dobrý, v čem vynikám nad ostatními,
¾¾dávají možnost vedle plnění bodů cestičky se realizovat ještě jinde,
¾¾slouží jako předstupeň skautských odborek, které na ně přímo navazují.

Každý vlček a každé světýlko se skládá z několika typů úkolů:
¾¾„ví“ = znalosti (teoretické úkoly),
¾¾„předvede“ = dovednosti (jednoduché základní úkoly),
¾¾„dokáže“ = konkrétní aplikace znalostí a dovedností.

Úkoly může potvrzovat takzvaný patron. Dítě si ho může vybrat z vedoucích nebo rove
rů nebo se jím může stát nějaký jiný dospělý člověk, kterého zná a který má k danému
tématu nějaký vztah (třeba trenér, vedoucí kroužku,…). Někdy jsou patroni přímo přidě
lováni tak, že každý má na starosti jinou skupinu vlčků a světýlek.
Pokud budeme chtít v oddíle plnit vlčky a světýlka, můžeme využit i materiální podpory.
Krom toho, že existuje soupis úkolů ke splnění, můžeme si objednat:
¾¾pracovní listy,
¾¾kroužkový blok na zakládání úkolů a pracovních listů (ten si pak můžou světlušky a vlčata
nechat a využívat i při plnění skautských odborek),
¾¾plakát na stěnu jako přehled všech možností k plnění,
¾¾nášivky a dekrety.

Vlčci a světýlka

Vlčci a světýlka
Motivace k plnění
¾¾Vyplňování pracovních listů s podpůrnými aktivitami pro plnění vlčků/světýlek.
¾¾Možnost nechat si našité nášivky ještě první rok ve skautském oddíle.
¾¾Určitě každému dítě patrona, který bude mít dost času se vlčeti či světlušce věnovat.
¾¾Podpořit děti můžeme i veřejným vyhlašováním splněných vlčků (spojené s předáním

nášivky a dekretu), vyvěsit plněné vlčky/světýlka na nástěnku nebo započítat jejich
plnění do celkového bodování.

Kdo co plní:
Jméno

Světýlko/vlček

Začátek

foto: Alexander Vanžu ra

Vlčci a světýlka

foto: Petr Puna

Konec

Zpětná vazba

Z

Zpětná vazba ti pomůže poznat dobré a slabé stránky
tvého programu a díky tomu
budeš moci příště udělat ještě lepší program – poučit se
z chyb nebo navázat na to, co
se líbilo.

pětná vazba je takové ohlédnutí
za tím, co jsme zrovna zažili. Může
to být zhodnocení průběhu akce nebo
povídání o tom, jak se kdo choval
nebo cítil. Dělá se proto, abychom
se z ní poučili a příště to zvládli lépe.
Měla by být běžnou součástí tábora
nebo větších akcí, můžeme ji ale použít kdykoli.

Proč používat zpětnou vazbu?
¾¾Dozvím se, jestli se účastníkům program ¾¾Povídání může utvářet dobrou a otevře

líbil nebo nelíbil a proč.
nou atmosféru v družině.
¾¾Umožní členům vyjádřit se k chodu družiny. ¾¾Může vést k procvičení
umění vyjadřovat
¾¾Budu vědět, kde jsou nedostatky, a příště
se a prosadit svůj
se jich můžu vyvarovat.
názor.

Pravidla
Dobře

Špatně

Zpětná vazba na konci akce

Zpětná vazba až na další akci nebo schůzce

Klást konkrétní otázky

Příliš široké otázky typu „Co se vám líbilo“

Ptát se „Proč?“

Nepromyšlené otázky

Krátká a úderná zpětná vazba
Konstruktivní
připomínky
účastníků
ptám se, co a jak změnit
Pozitivní začátek a konec, optimistické
vyhlídky na příště
TIP: Pokud byla hodnocená akce fyzicky či psychicky náročnější, tak si den, dva počkej, až si všichni
odpočinou a vyprchají dočasné emoce. Když se ihned
po náročné noční hře zeptáš, jak se jim to líbilo, tak tě
všichni pošlou do háje s tím, že chtějí jít spát, a žádného konstruktivního hodnocení se nedočkáš.

Zpětná vazba

Moc krátká zpětná vazba nebo příliš
rozvleklá debata
– Nekonstruktivní kritika bez návrhů
změn
Přílišná kritika, poslední slova o tom,
co se nepovedlo

Zpětná vazba
Tipy pro zpětnou vazbu
¾¾Protože se logicky zpětná vazba nebo refle

xe zařazuje na konec schůzky, výpravy nebo
aktivity, často se stává, že na ni nezbude
čas. Program se prodlouží, nastanou kom
plikace... Dávej proto pozor na čas a hlídej
dobu, kdy je potřeba skončit. Někdy stačí
nastavit si budík, jindy je třeba stanovit
jednoho člověka, který bude čas hlídat.
¾¾Když bude zpětná vazba pravidelná, všichni
si na ni zvyknout a bude běžnou součástí
programu. Pozor ale na to, aby ji nebylo
příliš tak, aby to všechny otravovalo.
¾¾Častou formou zpětné vazby je jakési hod
nocení dne, které se provádí pravidelně
na konci každého dne (tábora, vícedenní
výpravy...). Společně se můžete vrátit k pro
gramu celého dne a říct si, co se líbilo či

nelíbilo nebo co se komu povedlo. Podob
né setkání se může věnovat třeba i chodu
tábora, družiny atd.

Jaká zpětná vazba se používá u nás
v oddíle?

Reflexe
Občas se zaměňuje se zpětnou vazbou, ale má jiný cíl. Nesnažíme se při ní zjistit
objektivní názor na danou akci, ale osobní postoj a pocity účastníků. Reflexi je dobré zařa
dit po každé náročnější hře, psychické zátěži, pokud chceme účastníky dovést k nějakému
závěru nebo zhodnotit nějakou nestandardní situaci.

Typické otázky pro reflexi:
¾¾Jak jste se cítili, když...?
¾¾Co vás napadlo, když...?
¾¾V čem jste viděli největší problém?
¾¾Bylo to pro vás lehké/těžké?
¾¾Čeho jste se báli?
¾¾Jak jste se k sobě chovali?
¾¾Udělali byste něco jinak?

foto: Petr Puna

Kde hledat informace
ke zpětné vazbě?
E. Reitmayerová: Cílená
zpětná vazba

Zpětná vazba

Zpětná vazba v praxi

N

ení nutné – někdy spíš naopak
– aby zpětná vazba následovala
po všech mých programech. Pokud
se to ale povede po větší akci nebo
po táboře, tak si na to družina zvykne a pochopí, že to není nuda, ale
užitečná věc.

Zpětná vazba by se měla stát běžnou součástí všech tvých programů. Mělo by být samozřejmostí, že
se ptáš po jejich dobrých a slabých
stránkách, abys je mohl příště udělat ještě lepší.

Možnosti
Hodnocení akce lze udělat několika způsoby. Jaký si vybereme, záleží na zkušenostech a zvyklos
tech, věku a počtu účastníků a časových možnostech. Zpětnou vazbu je nejlepší si zaznamenat
hned a založit k plánu akce, aby se při příští podobné akci nebo programu dala lehce využít.

Ústní hodnocení

Hodnocení obrázky

Sedneme si na klidné místo, kde nás nebu
de nic rušit. Postupně se budu ptát na různé
body, třeba podle toho, jak šly za sebou. Je
potřeba vyčlenit dost času, někdy to trvá,
než ostatní něco napadne. Dám nějaké kon
krétní příklady, co se líbilo mně, tím se může
rozproudit debata.

Toto hodnocení je vhodné spíše pro mladší
děti. K různým aktivitám můžeme přidávat ob
rázky smajlíků nebo třeba sluníček a mráčků.

Hodnocení pohyby, zvuky
Kdo by nechtěl sklidit hlasitý aplaus, byl by
asi blázen. Zkusím účastníkům říct, ať tleskají/
dupou/křičí, podle toho, jak se jim která část
líbila. Toto hodnocení je ale spíše pocitové,
nedozvím se moc konkrétních věcí.

Dotazník
Pokud je účastníků víc nebo jsou z různých od
dílů, můžu rozeslat dotazníky. Výhodou je přes
nější zhodnocení akce, pravděpodobně se mi
ale nevrátí všechny dotazníky.

TIP: S tím vším ti může pomoci třeba Google formulář. Pokud vlastníš Google účet, vytvoříš jednoduchý, přehledný a atraktivní dotazník. Ten
rozešleš e-mailem nebo přes Facebook a pak máš
přístup k přehledné tabulce odpovědí.
Zpětná vazba v praxi

Další nápady:
¾¾Karty – na každou moji otázku můžou

účastníci ukazovat karty (čím vyšší karta,
tím lepší hodnocení).
¾¾Lepítka – lepicími papírky můžeme oblepit
třeba kytaru po zpívandě.
¾¾Pantomima – na každou otázku ukazují
účastníci výšku od země. Čím výš, tím lepší
hodnocení. Pokud budou ukazovat posle
pu, nebude je v jejich hodnocení ovlivňovat
kamarád vedle.
¾¾Kroky kupředu – na každou otázku účast
níci udělají krok dopředu. Čím víc se jim
líbilo, tím delší udělají krok.
¾¾Předměty – každý účastník má 10 sirek
a musí je rozdělit mezi programy podle
toho, jak se mu líbily. Čím víc sirek, tím lepší.
¾¾Čára – na pokládané otázky zaujmou účast
níci postavení. Vpravo na čáře je jeden ex
trém, vlevo druhý.

Zpětná vazba v praxi
¾¾Sochy – na každou otázku odpoví účastníci

postojem. První, co je napadne, ztvární
vytvořením sochy ze svého těla. Nadšení?
Překvapení? Zklamání? Ve dvojici si zas
můžeme zahrát na sochaře.
¾¾Barvy – účastníci mají kartičky různých ba
rev, které symbolizují určité pocity nebo ná
zory. Zvedají je místo odpovědi nad hlavu.
¾¾Divadlo – zpětná vazba po velké akci (třeba
po táboře) může proběhnout dramatickou
formou.
¾¾Průběžná zpětná vazba – během delší
akce nebo tábora se vyplatí dát účastní

kům větší plochu k vyjádření – například
Zeď nářků nebo Knihu přání a stížností.

Moje nápady, jak dělat zpětnou vazbu
u nás v družině:

Příklady otázek (doplň si další, co tě napadnou)
Otevřené – „vypisovací“

Škály

Co si určitě budeš z akce pamatovat?

Oznámkuj jako ve škole, jak moc ses bál?

Co tě nejvíc naštvalo?

To, co jsme dělali, bylo:
hodně zábavné / trochu zábavné / ani zábavné,
ani nudné / trochu nudné / hodně nudné

Ano/ne

Výběrové

Bylo na aktivitu dost času?
Bál ses?

Zpětná vazba v praxi

Co bys příště dělal radši:
zpíval – hrál na kytaru – hrál na nervy
Hra by byla lepší, kdyby: honilo více lidí –
trvala déle – hrála při ní dramatická hudba

Hodnocení kvality družiny

N

ení vždycky jednoduché pustit
se do hodnocení. A už vůbec
ne, když máme hodnotit sami sebe.
Ze začátku se nám asi bude zdát,
že některá kritika je nespravedlivá
a nepřesná. Důležitější ale je umět
se nad tím zamyslet a diskutovat.
Přijmout, že ne každý je dokonalý
a že vyhrává ten, kdo se snaží a nehází „flintu do žita“.

Být dobrá družina není jen
tak. Je potřeba o to neustále
usilovat, zlepšovat se, hledat
svoje slabé stránky a na těch
pracovat. V tom všem ti může
pomoci hodnocení kvality
družiny.

TIP: Obdobné hodnocení kvality si
dělá i oddíl nebo tábor. Jako rádce
a člen oddílové rady se toho budeš
možná také účastnit.

foto: Aleš Vitinger

Proč se hodnotit?

Jak na to?

¾¾Abychom zjistili, kde má naše družina silné

¾¾Přečti si návod, který je na webových stránkách

a slabé stránky.
¾¾Pomůže nám odhalit věci, které je potřeba

v družině vylepšit.

www.skaut.cz/kvalita.
¾¾Společně se svým podrádcem vyplňte do

tazník.

¾¾Můžeme se dozvědět, jak si vedeme mezi

¾¾O jednotlivých bodech spolu diskutujte a ne

ostatními družinami v oddíle, ale také
ve středisku, okrese nebo dokonce v celé
republice.

zapomeňte na to, že je potřeba vybrat vždy
pouze jednu ze čtyř možných odpovědí.

¾¾Třeba nás při tom něco zaujme, najde

me inspiraci, co jak dělat, nebo odpověď
na otázku, kterou řešíme.

¾¾Vybrané odpovědi zadej do příslušného do

tazníku na is.skaut.cz nebo vyplň dotazník
v příloze.
¾¾Seznamte se s výsledky, které ti program napíše.
¾¾Získané výstupy využij při plánování programu

na další školní rok.

Hodnocení kvality družiny

Hodnocení kvality družiny
Vize kvalitní družiny
Družina je základní jednotkou skautského oddílu. V malé skupině vedené
k samostatnosti vzniká parta a pevné společenství, které je vhodným pro
storem pro skautský program a pro výchovu mladých lídrů (rádců).
Kvalitní družina ...
je vedena schopným rádcem a podrádcem odpovídajícího věku, který byl
Vedení a rádce družiny
vybrán s přihlédnutím k zájmu družiny a který na sobě dále pracuje,

má určitý počet členů stejné věkové kategorie, kteří tvoří dobrou partu,
dokážou spolupracovat a každý v družině má něco na starosti; družina se Podoba družiny
mění pouze z přirozených nebo smysluplných důvodů,

plánuje svoji činnost tak, aby byla smysluplná, zohledňovala zájmy členů Plánování programu a zpětná
družiny a všichni se na ní nějak podíleli; nezapomíná na zpětnou vazbu, vazba

má zajímavý program zaměřený na všestranný osobní rozvoj a družinoProgram družiny
vou spolupráci, nezapomíná na netradiční program,

má družinové akce s dobrou docházkou svých členů,

Akce družiny

má svoje rituály a tradice, zanechává po své činnosti nějakou pozitivní
Rituály a tradice družiny
trvalou stopu (např. kroniku, fotoalbum…),

je plnohodnotnou součástí oddílu, což se projevuje účastí na oddílových akcích, zapojením se do oddílového programu a aktivní účastí rádce v oddílové Zapojení do oddílu
radě a nějakou aktivitou pro oddíl,

má bezpečný program a zajištěnou bezpečnost na svých akcích; družina Bezpečnost a družinové místo
se má kde scházet.

Hodnocení kvality družiny

TIP: Chceš se dozvědět, jak na tom právě
tvoje družina je? Vyplň si jednoduchý dotazník, který nalezneš v příloze.

Kam si zajít pro radu

R

ádcovský zápisník mi nabízí souhrn nejdůležitějších informací,
které se budou hodit pro běžnou
činnost. Není to ale žádný „Skautský slovník naučný“, který zodpoví
všechny otázky. To, co tu nenajdu
nebo si budu chtít rozšířit či ověřit, můžu zjistit na různých místech
ve svém okolí:

Rádcování není jednoduché, ale
nemusíš být na to sám. Stačí,
když budeš vědět, na koho se
můžeš obrátit o radu, inspiraci či
motivaci, a pilně toho využívat.
Pokud to budeš chtít vše zvládat
sám, tak se brzy vyčerpáš a to by
nebylo dobře.

Moudrý rádce, moudrý vůdce a naše oddílová rada
První, na koho se můžu obrátit, jsou mí skautští kolegové. Pokud hledám odpovědi
na otázky nebo radu, nejblíže mám vždycky svého oddílového rádce nebo vůdce a také
ostatní z oddílové rady. Můžu se taky obrátit na svého bývalého rádce, pokud jsem
s ním v kontaktu.

Rádcovský kurz –
víc hlav víc ví...

foto: Petr Puna

foto: Petr Pu

na

foto: Petr Puna

Kam si zajít pro radu

a obzvlášť když je každý z jiného oddílu.
To se pak sbírají zkušenosti! Jestliže hle
dám pomoc s větším problémem, zajímá
mě, jak to vidí lidé mimo naše středisko,
nebo chci získat nové zkušenosti a naučit
se na vlastní kůži dost praktických věcí
o vedení družiny, je načase zúčastnit se
rádcovského kurzu. Jejich databázi najdu
na skautské křižovatce v sekci Akce.
Pokud nás ve středisku s rádcováním
začíná víc, je nejlepší první informace
a rady načerpat přímo tam. Popros své
ho vedoucího, jestli by pro vás on nebo
někdo další nezorganizoval pár rádcov
ských schůzek nebo víkend, kde probe
rete vše důležité, co bude potřeba při
vedení schůzek.

Kam si zajít pro radu
Z pohodlí domova

Papírová klasika

Co když se mi nechce odjíždět za zkušenostmi
moc daleko? Nejvíc informací na internetu najdu
na skautské křižovatce a na Teepkovi – webu pro
skauty a skautky (www.teepek.cz). Pokud se chci dál
vzdělávat a zlepšovat, můžu se při
hlásit do rádcovské akademie což
je vlastně takové rozšíření Teepka
ve formě online rádcovského kurzu.
Mohu si zde projít několik různých
ročníků a lekcí, naučit se zajímavou
formou něco nového a ještě při tom
poznat ostatní rádce, kteří si Rádcov
skou akademii plní také.

Někdy se také hodí sáhnout po knížce
nebo nějaké skautské publikaci. Třeba
v dopravních prostředcích nebo když se
mi nechce narychlo zapínat počítač. Kaž
dá větší knihov
na má ve svém
fondu
knihy
s hrami, možná
nějaké najdu
i v oddílové kni
hovničce.

INFORMAČNÍ ZDROJE
Užitečné weby:

¾¾www.skaut.cz/program
¾¾www.krizovatka.skaut.cz
¾¾www.teepek.cz
¾¾www.skautis.cz (musím si zažádat
o registraci)
¾¾weby okresních a krajských rad Junáka
¾¾www.skautskezavody.cz

Inspirace a hry

¾¾www.teepek.cz
¾¾www.hranostaj.cz
¾¾www.hra.cz
¾¾junak.cervenepecky.cz/hry
¾¾www.strediskohrozen.cz
¾¾www.woodcraft.cz
¾¾google - velká kniha her

Užitečné knihy:

¾¾V. Břicháček - Skautskou stezkou
¾¾M. Zapletal - Rádce skautské družiny
¾¾knihy ze skautského nakladatelství
Prameny
¾¾J. Foglar - Kronika ztracené stopy

Hry

¾¾M. Zapletal - Encyklopedie her
¾¾knihy nakladatelství Portál (Dobrodružné hry v přírodě, Hry do kapsy,...)

Telefonní čísla:

¾¾155 - pokud se stane nějaký úraz,
zaručeně vám poradí, co dělat
¾¾116111 - Linka bezpečí

Časopisy

Tady si můžu poznamenat zajímavé knížky nebo weby:

Kam si zajít pro radu

Skaut, Světýlko

Rozvoj rádce
aždý rádce by měl neustále
rozvíjet své schopnosti a dovednosti a hledat novou inspiraci.
Vždyť koho by bavilo dělat celé
roky totéž pořád dokola? K tomu,
abych „nezakrněl“, mi pomůže
oddílová rada, různé kurzy nebo
tento zápisník. Vzdělávat se můžu
i ze zajímavých knížek nebo on-line na internetu.

K

I když už rádcuješ nějakou dobu
svojí družině, musíš na sobě stále
pracovat, abys zůstal dobrým rádcem. Stále bude potřeba učit se něco
nového, co tě bude posouvat a co
prospěje i tvé družině. Pozor, abys
neusnul na vavřínech, i dobrý rádce
může být ještě lepším a má se tedy
o to neustále snažit.

Rádcovský zápisník

Rádcovské kurzy

Tento zápisník mi může v mnohém po
radit a pomoct, ať už začínám nebo jsem
zkušený rádce. Pořádně si ho pročtu
a budu nad tím přemýšlet. Budu pravdivě
vyplňovat rámečky, které k tomu slouží!
Zápisník si mohu doplňovat o další strán
ky, které mě zaujmou

Na počátku rádcování možná nebudu
mít tolik nápadů a inspirace, nebudu si
vědět s některými situacemi rady a ne
budu si dost věřit. Na „rádcáku“ potkám
mnoho dalších začínajících rádců a budu
se s nimi moci podělit o své starosti i ra
dosti. Na kurz můžu jet ještě před tím, než
začnu rádcovat. Nastartuje mě to a dodá
chuť a nápady.

Oddílová rada
Nedílnou součástí oddílové rady by mělo
být i povídání o fungování družin včetně
jejich problémů a úspěchů. Tak můžeme
spoustu věcí vyřešit a předejít mnoha po
tížím. Zároveň by její součástí mohlo být
i předávání zkušeností a výměna nápadů
na úspěšné hry.

foto: Aleš Vitinger

Kurzy, které probíhají v našem kraji nebo které mi někdo doporučil:

Rozvoj rádce

Rozvoj rádce
Kdy naposledy jsem se o své družině bavil s vedoucím oddílu, ostatními rádci nebo
bývalými rádci?

Kdy naposledy jsme spolu s ostatními rádci podnikli společný výlet nebo jinou akci?

Rádcovské akce v oddíle

Můj podrádce

Každý rádce si potřebuje občas odpoči
nout na akci, kterou připraví někdo jiný.
Pro rádce a podrádce družin by je měl
připravovat oddílový rádce nebo vedou
cí oddílu. Může to být odpočinkový výlet,
inspirační akce, drsná výprava pro odolné
jedince nebo jiná forma oddílové rady.

Mezi členy družiny bude vždycky vynikat
někdo aktivnější, s větším zájmem o dru
žinu a silnější autoritou. Toho si můžu vy
tipovat jako svého pomocníka. Naučím ho
všechno, co umím já, budu mu radit a po
stupně svěřovat víc a víc úkolů. Že by to měl
být zároveň někdo, s kým si rozumím,
je zbytečné psát .
Proč si vychovávat podrádce?
¾¾Je to můj největší spojenec a pomocník.
¾¾Nemusím dělat všechno sám.
¾¾Až z družiny odejdu, budu mít jistotu, že ji
někdo dobře povede dál.

Rádcovská akademie
Plán mého vzdělávání si můžu sesta
vit na webu www.teepek.cz, kde najdu
i spoustu dalších zajímavostí.

Rádcovské setkání „Žirafa“

Vedu družinu už poměrně dlouho a dochá
zí mi inspirace? Pak je tu jedinečná mož
nost – zúčastnit se rádcovského setkání
Žirafa a potkat tam podobně zkušené rád
ce. Kterou Žirafu mám nejblíže si vyhledám
na webu www.zirafa.skaut.cz.
Rozvoj rádce

foto: Aleš Vitin
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Co dál po rádcování

K

ončím s vedením družiny
a přemýšlím co dál. Mám
před sebou spoustu možností, záleží jen na mně, co
si vyberu. Bude to buď jedna
věc nebo kombinace několika
z nich.

Jako rádce/rádkyně jsi se mnohé naučil/a. Je čas jít dál – předat družinu
svému nástupci a využít své zkušenosti a potenciál na další tvojí skautské
cestě – ať už v oddíle, v roveringu či
ve skautském vzdělávání.

V oddíle
¾¾Můžu se přidat k vedení svého skautské

ho oddílu a tam dál pomáhat s přípravou
programu.
¾¾Můžu se zapojit ke světluškám nebo vlčatům – tady mě jako zkušeného rádce
rádi přivítají. Můžu se tu angažovat přímo
ve vedení schůzek.
¾¾Měl bych zůstat v kontaktu se svým od
dílem a když se to bude hodit, nabídnout
svou pomoc při organizaci větších akcí.

¾¾Ze začátku můžu pomoct rádci, který

převzal družinu po mně. Třeba to ocení
a využije mých zkušeností. Je ale nut
né dávat pozor na to, že už družinu
nevedu a jsem tam jen jako „poradce“
v pozadí.

V roveringu

Roverský kmen

A co takhle parta vrstevníků a možnost rea
lizovat se v roveringu? Roverským heslem
je Služba, ať už sobě v osobním rozvoji, ka
marádům v kmeni, na akcích střediska nebo
v jiné obecně prospěšné oblasti.

Nejlehčí pro zahájení roverské činnosti
je vstup do kmene. Ten najdu buď přímo
ve středisku nebo ve městě a vstup je vět
šinou podmíněn dosažením 15 let. V ta
kovém kmeni se společně pořádají různé
výlety, výpravy nebo schůzky, organizují
se projekty pro kmen, středisko i veřej
nost. Možná v něm existují různé roverské
družiny (většinou složené ze zhruba stej
ně starých lidí) a s nově příchozími pak
vzniká nová družina.

Roverská družina při oddíle
či středisku
Pokud nenajdu žádný kmen, ještě není nic
ztraceno. Stačí sebrat ostatní bývalé rádce
z oddílu či střediska a vrhnout se do přípra
vy akce pro nás samotné. Můžeme spolu
jezdit na víkendovky nebo se scházet jen
tak večer nad filmy nebo deskovkami. Chce
to jen pár lidí, co mají chuť nesedět a spo
lečně podnikat zajímavé věci.
Co dál po rádcování

TIP: Pokud chceš o roveringu vědět víc, zeptej
se svého vůdce či jiného rovera či rangers,
přečti si Roverský začátek nebo se podívej
na RoverNet (www.rovernet.cz)

Co dál po rádcování
Vzdělávání

Zdravotnický kurz

Ať se rozhodnu jakkoli, je tu možnost dal
šího vzdělávání. Ve vedení oddílu se mi to
bude hodit určitě a krom toho poznám
mnoho nových lidí a věcí, které mi rozšíří
obzory.

Až mi bude 18 let, můžu si rozšířit své vě
domosti z oblasti první pomoci. Kromě
toho, že pak budu schopen pořádně po
moct lidem kolem sebe, můžu dělat zdravotníka třeba na táboře.

Čekatelská zkouška

Motivační kurzy, roverské akce

Čekatelky jsou rozšířením mého rádcov
ského vzdělání, předstupněm zkoušek
vůdcovských. Nabídnou mi nové vědo
mosti, zkušenosti, inspiraci a poznání,
které se mi budou hodit třeba při přípra
vě oddílových akcí. Navíc se tam potkám
s prima partou lidí, kteří mají stejné zájmy
jako já. Pokud mám dost času, vydám se
raději na lesní čekatelský kurz, který se
koná v době prázdnin a je delší. Čekatelky
si tak víc užiju.

Pokud se zrovna nechci vzdělávat v ob
lasti vedení oddílu či první pomoci, ale
přesto mě láká někam vyrazit, tak existuje
celá řada motivačních kurzů a roverských
akcí. Ty mi ukážou nové obzory, přinesou
přátele či kamarády a nakopnou k další
činnosti.
TIP: I když tě čeká mnoho nového v dalších funkcích
nebo v roveringu, nezapomeň na svoji původní
družinu – pomoz svému nástupci s převzetím družiny,
nabídni jim občas pomoc nebo projev zájem o činnost
družiny. Určitě je to potěší.

KDE HLEDAT KURZY A DALŠÍ INFORMACE
• www.skaut.cz/akce - Databáze vzdělávacích akcí
• www.cervenykriz.eu, www.zdrsem.cz - Zdravotní kurzy mimo Junáka

Zajímavé kurzy, na které bych se chtěl/a podívat:

Co dál po rádcování

