Skautská odborka

POPIS AKTIVITY

PODPISY

9

Já

CESTOVATEL/CESTOVATELKA

Patron/ka

MOJE JMÉNO

Církevní památky. Uskutečním víkendovou výpravu, při které zdokumentuji (pořídím náčrt, fotografii, GPS měření, video) min. osm drobných
církevních památek (kapličky, křížky, boží muka). O památkách zjistím co nejvíce
informací a ty spolu s dokumentací dám na internet nebo jinak uveřejním.

Já

MŮJ PATRON / MOJE PATRONKA

11

Profil putování. Zpracuji profil trasy svého putování nebo putování mojí
družiny či oddílu. Vyznačím významná místa a vrcholy. (Profilem se myslí
graf: svisle nadmořská výška, vodorovně ušlá vzdálenost rozdělená do dnů.)

Já

12

Já

Historická památka. Podniknu víkendovou výpravu, při které za pomoci oddílu či kmene zdokumentujeme (fotografie, popis, nákres, zaměření, …) nějakou
méně známou historickou památku (kostel, zříceninu apod.). O památce zjistíme co
nejvíce informací a ty spolu s našimi údaji dáme na internet či jinak zveřejníme.

10

Noční výstup. Uspořádám noční výstup na horu, kam dorazím těsně
před východem slunce, který pak pozoruji.

13

Patron/ka

Patron/ka

Patron/ka

Zimní putování. Připravím a podniknu zimní putování na běžkách nebo
sněžnicích v min. délce dva dny s min. dvěma dalšími přáteli s přespáním
v přírodě (za dodržení všech bezpečnostních pravidel) nebo s přespáním na horských boudách.

Já

Lidské zásahy do krajiny. Podniknu víkendovou výpravu, při které se
pokusím podrobně zdokumentovat min. 5 negativních zásahů člověka
do přírody a krajiny (lze případně zdokumentovat i pozitivní zásahy). Zjištěné zásahy vhodným způsobem představím oddílu či kmeni.

14

Já

15

Já

16
17

Beseda. Zúčastním se besedy s cestovatelem nebo cestovatelkou, případně navštívím festival cestovatelských filmů.

Jsem patronem/patronkou této odborky.
(Pouze když plním R&R stupeň.)

Vlastní aktivita.

(V případě, že ti v odborce nějaká aktivita chybí, můžeš si po dohodě s patronem/
/patronkou vytvořit jednu vlastní aktivitu do doplňujících podmínek „Ukaž se“.)

Patron/ka

Patron/ka

Patron/ka
Já
Patron/ka

Já

Patron/ka

Skautská odborka CESTOVATEL/CESTOVATELKA

CÍL: Ti, kteří usilují o tuto odborku, by měli velmi rádi cestovat. Procházet krajinou, lesy, loukami, horami, vesnicemi i městy. Měli by projevit hluboký zájem
o okolní prostředí a sžít se s ním. Ale také by se o svoji zálibu měli umět podělit
s ostatními, vzít je s sebou, naplánovat jim výlet.

POČTY KE SPLNĚNÍ ODBORKY

(aktivity si vybírám po poradě s patronem/patronkou)
DOKAŽ TO
(hlavní podmínky)

UKAŽ SE
(doplňující podmínky)

Mladší skauti a skautky

(1)

(4)

Starší skauti a skautky

(2)

(7)

Roveři a rangers

(4)

(10)

Mám splněno:
v kategorii mladší skauti a skautky dne:

Podpis vedení oddílu

v kategorii starší skauti a skautky dne:

Podpis vedení oddílu

v kategorii roveři a rangers dne:

Podpis vedení oddílu

Zapiš si do kolečka pořadové číslo/písmeno plněné aktivity.
Po splnění aktivity si kolečko vybarvi barvou podle toho, jak ti plnění šlo.
Zelená – „Tato aktivita pro mě byla celkem jednoduchá, její plnění mě moc neposunulo.“
Oranžová – „Tato aktivita byla přiměřeně obtížná, její plnění bylo pro mě výzvou.“
Červená – „Tato aktivita byla velmi náročná, její splnění bylo na hranici toho, co umím a znám.“
Pokud již máš aktivitu splněnou (vybarvenou) z předchozí věkové kategorie, přepiš si ji do řádku své aktuální věkové kategorie.

TÁBORNICKO-CESTOVATELSKÉ

DOKAŽ TO (hlavní podmínky)
ZADÁNÍ AKTIVITY

A

Nastřádané putování. Během
jednoho roku ujdu na výletech/
/výpravách (samostatně, s oddílem, přáteli, rodiči nebo někým jiným) 250 km.
O svém putování si vedu deník, kam zaznamenávám popis trasy, své postřehy
z okolní krajiny a vlastní dojmy.

B

Plánování a realizace výletů.
Naplánuji a uskutečním šest výletů/výprav (s družinou, oddílem, přáteli
či rodiči nebo někým jiným) na různá
zajímavá místa, přičemž každý z výletů /
/ každá z výprav bude mít délku
min. 10 km. O svých výletech/výpravách
si vedu deník, kam zaznamenávám
popis trasy, informace o zajímavých
místech, své postřehy z okolní krajiny
a vlastní dojmy.

C

Putování. Naplánuji a uskutečním
třídenní výpravu s max. jedním dalším člověkem v délce 40 km s přespáním
v přírodě, při které navštívíme alespoň
5 různých zajímavých míst (památky,
přírodní zajímavost apod.). Cestu zdokumentujeme (např. pořídíme náčrt trasy
s vyznačením zajímavých míst a událostí, místa vyfotografujeme a označíme
na mapě či zaměříme pomocí GPS)
a zjistíme si o zajímavých místech co
nejvíce informací. Během cesty se budu
snažit konat dobré skutky.

D

Zahraniční expedice. Zúčastním
se zahraniční expedice. Podílím se
na její organizaci. Po návratu uskutečním vyprávění s promítáním fotek.

Skautská odborka CESTOVATEL/CESTOVATELKA

UKAŽ SE (doplňující podmínky)
CO PLNĚNÍM AKTIVITY PROKÁŽU,
ŽE ZNÁM / UMÍM / DOKÁŽU VYUŽÍT?

• Prokážu, že během jednoho roku
ujdu 250 km na různých výletech
a výpravách.
• Dokážu si o svém putování systematicky vést deník, do něhož si zapisuji
trasy cest, postřehy o okolní krajině
a vlastní dojmy.

• Dokážu naplánovat a uskutečnit
6 výletů/výprav o min. délce 10 km
na různá zajímavá místa.
• Umím vytipovat cíle výprav a prokážu, že umím využít různé zdroje,
podle nichž se výpravy dají naplánovat
(mapy, knihy, internet).
• Dokážu si o výpravách vést deník,
do něhož si zapisuji trasy cest, postřehy o okolní krajině a vlastní dojmy.

• Umím naplánovat třídenní putování
v délce 40 km zajímavou krajinou.
• Dokážu naplánovanou cestu
s max. jedním dalším podniknout.
• Prokážu během cesty, že se o sebe
dokážu při putování postarat.
• Umím bezpečně přenocovat v přírodě.
• Prokážu, že umím cestu zajímavým
způsobem zdokumentovat.
• Prokážu, že si o navštívených místech
umím najít relevantní informace.

PODPISY

POPIS AKTIVITY

Já

1

Vybavení. Vytvořím si seznam vybavení nutného pro náročnější třídenní putování. Seznam dám méně zkušeným cestovatelům/cestovatelkám k dispozici.

2

Vaření. Na výletě/výpravě uvařím dvě složitější jídla pro tři osoby, jedno
na vlastnoručně připraveném polním ohništi a jedno na přenosném vařiči.

3

Literatura. Přečtu a zapojím do družinového/oddílového programu alespoň
tři knihy, které popisují putování krajinou.

Patron/ka

Já

Patron/ka

Já

PODPISY

4

Patron/ka
Já
Patron/ka
Já
Patron/ka

Putování po horách. Během roku projdu české nebo zahraniční hory. Strávím
v nich minimálně pět dní, alespoň jednou přespím pod širákem, navštívím dvě
přírodní zajímavosti a vystoupím na jejich nejvyšší horu (v případě zahraničních lze
podmínku upravit individuálně). Celé putování zdokumentuji libovolnou formou.

Já

5

Já

Představení putování. Připravím pro družinu, oddíl či středisko program,
při kterém představím libovolným zajímavým způsobem svoje putování
(promítání fotek s povídáním, promítání filmu apod.).

6

Pěší vandr. Se svým oddílem, kmenem, kamarády či kamarádkami se zúčastním pěšího vandru (putovního tábora) v ČR, který bude trvat souvisle
minimálně 5 dní a na jehož přípravě se podílím.

Patron/ka

Patron/ka
Já
Patron/ka

Patron/ka

7

Expedice v zahraničí. Se svým oddílem, kmenem, přáteli se zúčastním pěšího
vandru (expedice) v zahraničí, který bude trvat souvisle minimálně 5 dní
a na jehož přípravě se podílím.

• Umím pomoci s přípravou zahraniční
expedice (zjistit si informace o místě,
připravit se na možná nebezpečí, zajistit si dostatek materiálu a jídla, …).
• Dokážu o proběhlé akci poutavě
vyprávět.

Já

Já

Patron/ka

8

Lyžařské výlety. V zimě podniknu alespoň 5 lyžařských výletů na běžkách,
při kterých najezdím celkem min. 60 km.

Já

Patron/ka

Já
Patron/ka

Skautská odborka CESTOVATEL/CESTOVATELKA

DOKAŽ TO (hlavní podmínky)
ZADÁNÍ AKTIVITY

A

Nastřádané putování. Během
jednoho roku ujdu na výletech/
/výpravách (samostatně, s oddílem, přáteli, rodiči nebo někým jiným) 250 km.
O svém putování si vedu deník, kam zaznamenávám popis trasy, své postřehy
z okolní krajiny a vlastní dojmy.

B

Plánování a realizace výletů.
Naplánuji a uskutečním šest výletů/výprav (s družinou, oddílem, přáteli
či rodiči nebo někým jiným) na různá
zajímavá místa, přičemž každý z výletů /
/ každá z výprav bude mít délku
min. 10 km. O svých výletech/výpravách
si vedu deník, kam zaznamenávám
popis trasy, informace o zajímavých
místech, své postřehy z okolní krajiny
a vlastní dojmy.

C

Putování. Naplánuji a uskutečním
třídenní výpravu s max. jedním dalším člověkem v délce 40 km s přespáním
v přírodě, při které navštívíme alespoň
5 různých zajímavých míst (památky,
přírodní zajímavost apod.). Cestu zdokumentujeme (např. pořídíme náčrt trasy
s vyznačením zajímavých míst a událostí, místa vyfotografujeme a označíme
na mapě či zaměříme pomocí GPS)
a zjistíme si o zajímavých místech co
nejvíce informací. Během cesty se budu
snažit konat dobré skutky.

D

Zahraniční expedice. Zúčastním
se zahraniční expedice. Podílím se
na její organizaci. Po návratu uskutečním vyprávění s promítáním fotek.

Skautská odborka CESTOVATEL/CESTOVATELKA

UKAŽ SE (doplňující podmínky)
CO PLNĚNÍM AKTIVITY PROKÁŽU,
ŽE ZNÁM / UMÍM / DOKÁŽU VYUŽÍT?

• Prokážu, že během jednoho roku
ujdu 250 km na různých výletech
a výpravách.
• Dokážu si o svém putování systematicky vést deník, do něhož si zapisuji
trasy cest, postřehy o okolní krajině
a vlastní dojmy.

• Dokážu naplánovat a uskutečnit
6 výletů/výprav o min. délce 10 km
na různá zajímavá místa.
• Umím vytipovat cíle výprav a prokážu, že umím využít různé zdroje,
podle nichž se výpravy dají naplánovat
(mapy, knihy, internet).
• Dokážu si o výpravách vést deník,
do něhož si zapisuji trasy cest, postřehy o okolní krajině a vlastní dojmy.

• Umím naplánovat třídenní putování
v délce 40 km zajímavou krajinou.
• Dokážu naplánovanou cestu
s max. jedním dalším podniknout.
• Prokážu během cesty, že se o sebe
dokážu při putování postarat.
• Umím bezpečně přenocovat v přírodě.
• Prokážu, že umím cestu zajímavým
způsobem zdokumentovat.
• Prokážu, že si o navštívených místech
umím najít relevantní informace.

PODPISY

POPIS AKTIVITY

Já

1

Vybavení. Vytvořím si seznam vybavení nutného pro náročnější třídenní putování. Seznam dám méně zkušeným cestovatelům/cestovatelkám k dispozici.

2

Vaření. Na výletě/výpravě uvařím dvě složitější jídla pro tři osoby, jedno
na vlastnoručně připraveném polním ohništi a jedno na přenosném vařiči.

3

Literatura. Přečtu a zapojím do družinového/oddílového programu alespoň
tři knihy, které popisují putování krajinou.

Patron/ka

Já

Patron/ka

Já

PODPISY

4

Patron/ka
Já
Patron/ka
Já
Patron/ka

Putování po horách. Během roku projdu české nebo zahraniční hory. Strávím
v nich minimálně pět dní, alespoň jednou přespím pod širákem, navštívím dvě
přírodní zajímavosti a vystoupím na jejich nejvyšší horu (v případě zahraničních lze
podmínku upravit individuálně). Celé putování zdokumentuji libovolnou formou.

Já

5

Já

Představení putování. Připravím pro družinu, oddíl či středisko program,
při kterém představím libovolným zajímavým způsobem svoje putování
(promítání fotek s povídáním, promítání filmu apod.).

6

Pěší vandr. Se svým oddílem, kmenem, kamarády či kamarádkami se zúčastním pěšího vandru (putovního tábora) v ČR, který bude trvat souvisle
minimálně 5 dní a na jehož přípravě se podílím.

Patron/ka

Patron/ka
Já
Patron/ka

Patron/ka

7

Expedice v zahraničí. Se svým oddílem, kmenem, přáteli se zúčastním pěšího
vandru (expedice) v zahraničí, který bude trvat souvisle minimálně 5 dní
a na jehož přípravě se podílím.

• Umím pomoci s přípravou zahraniční
expedice (zjistit si informace o místě,
připravit se na možná nebezpečí, zajistit si dostatek materiálu a jídla, …).
• Dokážu o proběhlé akci poutavě
vyprávět.

Já

Já

Patron/ka

8

Lyžařské výlety. V zimě podniknu alespoň 5 lyžařských výletů na běžkách,
při kterých najezdím celkem min. 60 km.

Já

Patron/ka

Já
Patron/ka

Skautská odborka CESTOVATEL/CESTOVATELKA

Skautská odborka

POPIS AKTIVITY

PODPISY

9

Já

CESTOVATEL/CESTOVATELKA

Patron/ka

MOJE JMÉNO

Církevní památky. Uskutečním víkendovou výpravu, při které zdokumentuji (pořídím náčrt, fotografii, GPS měření, video) min. osm drobných
církevních památek (kapličky, křížky, boží muka). O památkách zjistím co nejvíce
informací a ty spolu s dokumentací dám na internet nebo jinak uveřejním.

Já

MŮJ PATRON / MOJE PATRONKA

11

Profil putování. Zpracuji profil trasy svého putování nebo putování mojí
družiny či oddílu. Vyznačím významná místa a vrcholy. (Profilem se myslí
graf: svisle nadmořská výška, vodorovně ušlá vzdálenost rozdělená do dnů.)

Já

12

Já

Historická památka. Podniknu víkendovou výpravu, při které za pomoci oddílu či kmene zdokumentujeme (fotografie, popis, nákres, zaměření, …) nějakou
méně známou historickou památku (kostel, zříceninu apod.). O památce zjistíme co
nejvíce informací a ty spolu s našimi údaji dáme na internet či jinak zveřejníme.

10

Noční výstup. Uspořádám noční výstup na horu, kam dorazím těsně
před východem slunce, který pak pozoruji.

13

Patron/ka

Patron/ka

Patron/ka

Zimní putování. Připravím a podniknu zimní putování na běžkách nebo
sněžnicích v min. délce dva dny s min. dvěma dalšími přáteli s přespáním
v přírodě (za dodržení všech bezpečnostních pravidel) nebo s přespáním na horských boudách.

Já

Lidské zásahy do krajiny. Podniknu víkendovou výpravu, při které se
pokusím podrobně zdokumentovat min. 5 negativních zásahů člověka
do přírody a krajiny (lze případně zdokumentovat i pozitivní zásahy). Zjištěné zásahy vhodným způsobem představím oddílu či kmeni.

14

Já

15

Já

16
17

Beseda. Zúčastním se besedy s cestovatelem nebo cestovatelkou, případně navštívím festival cestovatelských filmů.

Jsem patronem/patronkou této odborky.
(Pouze když plním R&R stupeň.)

Vlastní aktivita.

(V případě, že ti v odborce nějaká aktivita chybí, můžeš si po dohodě s patronem/
/patronkou vytvořit jednu vlastní aktivitu do doplňujících podmínek „Ukaž se“.)

Patron/ka

Patron/ka

Patron/ka
Já
Patron/ka

Já

Patron/ka

Skautská odborka CESTOVATEL/CESTOVATELKA

CÍL: Ti, kteří usilují o tuto odborku, by měli velmi rádi cestovat. Procházet krajinou, lesy, loukami, horami, vesnicemi i městy. Měli by projevit hluboký zájem
o okolní prostředí a sžít se s ním. Ale také by se o svoji zálibu měli umět podělit
s ostatními, vzít je s sebou, naplánovat jim výlet.

POČTY KE SPLNĚNÍ ODBORKY

(aktivity si vybírám po poradě s patronem/patronkou)
DOKAŽ TO
(hlavní podmínky)

UKAŽ SE
(doplňující podmínky)

Mladší skauti a skautky

(1)

(4)

Starší skauti a skautky

(2)

(7)

Roveři a rangers

(4)

(10)

Mám splněno:
v kategorii mladší skauti a skautky dne:

Podpis vedení oddílu

v kategorii starší skauti a skautky dne:

Podpis vedení oddílu

v kategorii roveři a rangers dne:

Podpis vedení oddílu

Zapiš si do kolečka pořadové číslo/písmeno plněné aktivity.
Po splnění aktivity si kolečko vybarvi barvou podle toho, jak ti plnění šlo.
Zelená – „Tato aktivita pro mě byla celkem jednoduchá, její plnění mě moc neposunulo.“
Oranžová – „Tato aktivita byla přiměřeně obtížná, její plnění bylo pro mě výzvou.“
Červená – „Tato aktivita byla velmi náročná, její splnění bylo na hranici toho, co umím a znám.“
Pokud již máš aktivitu splněnou (vybarvenou) z předchozí věkové kategorie, přepiš si ji do řádku své aktuální věkové kategorie.

TÁBORNICKO-CESTOVATELSKÉ

