POPIS AKTIVITY

11

Měření času. Vyrobím časoměřič (např. přesýpací hodiny, vodní hodiny,
kyvadlo, …), který bude odměřovat trvání jednotlivých časových úseků
(např. nočních hlídek). Svůj časoměřič nechám vyzkoušet oddílem. Časoměřič
nesmí vyžadovat obsluhu častěji než jednou za půl hodiny.

PODPISY
Já

Skautská odborka

KUTIL/KUTILKA

Patron/ka

MOJE JMÉNO

Vymalování klubovny. Po dohodě s vůdcem nebo vůdkyní oddílu zorganizuji vymalování klubovny, naplánuji termín a v době realizace budu jejím
hlavním organizačním článkem. Konkrétní podobu (např. malby, znaky atd.) musí
schválit vedoucí oddílu. Zúčastněné seznámím s pravidly bezpečné práce a dohlížím na jejich dodržování. Předvedu správné postupy práce.

Já

MŮJ PATRON / MOJE PATRONKA

13

Samozavlažovač. Navrhnu a vyrobím samozavlažovací systém pro rostliny, který nebude vyžadovat obsluhu častěji než jednou týdně. K obsluze
vytvořím návod, který bude uložen u zařízení.

Já

14

Luk a šípy. Vyrobím si vlastní luk a 10–20 šípů s opeřením, případně osadím šípy hrotem. Svůj výsledek včetně postupu jeho výroby představím

Já

15

Terč. Vyrobím terč pro střelbu z luku. Postup výroby názorně představím
oddílu.

12

oddílu.

16

Patron/ka

Patron/ka

Patron/ka

Houpací síť. Zhotovím si vlastní houpací síť. Lano upevním ke stromu tak,
aby nedošlo k poškození jeho kůry.

Patron/ka

Patron/ka
Já

18

Zajímavý nápad. Na internetu vyhledám zajímavý nápad
(např. www.instructables.com), který budu po dohodě s patronem či
patronkou realizovat.

Já

19

Já

20

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“.)

DOKAŽ TO
(hlavní podmínky)

UKAŽ SE
(doplňující podmínky)

Mladší skauti a skautky

(2)

(2)

Starší skauti a skautky

(3)

(5)

Roveři a rangers

(4)

(9)

Patron/ka

Mám splněno:

Patron/ka

Patron/ka

Já

Patron/ka

Skautská odborka KUTIL/KUTILKA

(aktivity si vybírám po poradě s patronem/patronkou)

Já

Vodní energie. Na potoce zhotovím mlýnek poháněný vodou. Tento mlýnek může pohánět dynamo, kterým bude možné napájet např. jednoduché osvětlení pro lepší orientaci na táboře.

(Pouze když plním R&R stupeň.)

POČTY KE SPLNĚNÍ ODBORKY

Já

17

Jsem patronem/patronkou této odborky.

CÍL: Ti, kteří by chtěli získat tuto odborku, by měli být nápomocni při praktické
nebo technické péči o vybavení klubovny či střediska a při drobném kutění
nejen na táboře.

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.

TECHNICKÉ

DOKAŽ TO (hlavní podmínky)
ZADÁNÍ AKTIVITY

A

Nářadí na tábor. Vytvořím seznam
nářadí na tábor, který proberu
s patronem či patronkou. Nářadí ošetřím před delším skladováním, seženu
potřebné náhradní díly a poškozené
věci opravím.

B

Údržba klubovny. Po dobu
tří měsíců budu provádět drobnou
údržbu klubovny. Sám/sama si všímám
nedostatků, navrhuji zlepšení a po projednání s patronem či patronkou
(příp. s vedením oddílu) tyto návrhy
uskutečním.

C

Výroba pro klubovnu. Po dohodě s patronem či patronkou
vyrobím drobný nábytek do klubovny
(např. rám pro obraz nebo diplom,
poličku, knihovničku, budky nebo
krmítko pro ptáky, …). Ošetřím ho
vhodnou povrchovou úpravou a instaluji na vhodné místo.

D

Výroba pro tábor. Po dohodě
s patronem či patronkou navrhnu
a vyrobím pro tábor např. novou bednu
na potraviny nebo nářadí, poličku
na kořenky, kvedlačky, nebo opravím
vozík, …

Skautská odborka KUTIL/KUTILKA

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

• Dokážu vytvořit seznam nářadí.
• Znám použití jednotlivých druhů
nářadí.
• Vím, jak ošetřit nářadí pro uložení
a po použití.
• Znám praktický postup opravy nářadí
a umím jej uplatnit v praxi.
• Vím, kde seženu náhradní díly (list pily,
topůrko, klínek, brousek atd.). Znám
přibližnou cenu těchto dílů.

• Umím vyměnit zámek, zavrtat hmoždinku do zdi, zamezit vrzání dveří apod.
• Umím si organizovat práci.
• V případě složitějších činností dokážu
využít pomoci dalších skautů a skautek.

• Umím si vybrat úkol přiměřený
své zkušenosti.
• Dokážu využít běžné nářadí.
• Umím vhodně doplnit stávající
prostředí novým výrobkem.
• Umím si organizovat práci.

• Umím si vybrat úkol přiměřený
své zkušenosti.
• Dokážu využít běžné nářadí.
• Umím vhodně doplnit stávající
prostředí novým výrobkem.
• Umím si organizovat práci.

PODPISY

Já

POPIS AKTIVITY

PODPISY

1

Zpracování přírodnin. Vyrobím jednoduchou sušičku hub a bylinek. Na táboře ji otestuji. Vysvětlím ostatním, jak sušičku používat a jak uchovávat
usušené věci.

Já

Úprava dílny. Vyrobím jednoduchý nástěnný držák na drobnější nářadí
(např. kleště, kladivo, šroubováky, …). Umístím jej tak, aby byl vždy po ruce
a dával okamžitý přehled, co je momentálně vypůjčeno.

2

Já

3

Já

Patron/ka

Já

Patron/ka

Já

Patron/ka

Já

Patron/ka

Řezání dřeva. Zhotovím nebo opravím kozu na řezání dřeva.

Patron/ka

Patron/ka

Patron/ka
Já

4

Řezbářství. Zhotovím z polínka originální stojan na tužky do klubovny.
Pokusím se do něj vyřezat řezbářské ornamenty.

5

Renovace. Zrenovuji starou židli, skříň nebo jiný kus nábytku. Po renovaci
musí být patrné vylepšení.

6

Běžná údržba. Udělám celkovou revizi vodovodní baterie. Baterii rozeberu,
vyčistím, osadím novým těsněním a znovu sestavím.

Patron/ka
Já
Patron/ka

7

Já
Patron/ka

Ucpaný odpad. Umím rozebrat a vyčistit sifon u umyvadla. Vím, že chemické
přípravky jsou žíravé, proto si před použitím dobře prostuduji první pomoc,
budu používat ochranné brýle, případně další ochranné pomůcky, které jsou popsány v návodu k použití. Tyto přípravky používám s ohledem na přírodu.

Já

8

Výroba mýdla. Připravím pro oddíl ukázku výroby bylinkového mýdla. Při výrobě budu používat ochranné brýle, případně další ochranné pomůcky, které
určí patron či patronka.

Já

9

Já

Výroba dalekohledu. Vyrobím si jednoduchý dalekohled, který použiju
např. k pozorování přírody nebo noční oblohy.

10

Patron/ka

Patron/ka

Patron/ka

Výroba motoru. Podle návodu vyrobím Stirlingův motor. Družině představím fyzikální princip motoru.

Já
Patron/ka

Skautská odborka KUTIL/KUTILKA

DOKAŽ TO (hlavní podmínky)
ZADÁNÍ AKTIVITY

A

Nářadí na tábor. Vytvořím seznam
nářadí na tábor, který proberu
s patronem či patronkou. Nářadí ošetřím před delším skladováním, seženu
potřebné náhradní díly a poškozené
věci opravím.

B

Údržba klubovny. Po dobu
tří měsíců budu provádět drobnou
údržbu klubovny. Sám/sama si všímám
nedostatků, navrhuji zlepšení a po projednání s patronem či patronkou
(příp. s vedením oddílu) tyto návrhy
uskutečním.

C

Výroba pro klubovnu. Po dohodě s patronem či patronkou
vyrobím drobný nábytek do klubovny
(např. rám pro obraz nebo diplom,
poličku, knihovničku, budky nebo
krmítko pro ptáky, …). Ošetřím ho
vhodnou povrchovou úpravou a instaluji na vhodné místo.

D

Výroba pro tábor. Po dohodě
s patronem či patronkou navrhnu
a vyrobím pro tábor např. novou bednu
na potraviny nebo nářadí, poličku
na kořenky, kvedlačky, nebo opravím
vozík, …

Skautská odborka KUTIL/KUTILKA

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

• Dokážu vytvořit seznam nářadí.
• Znám použití jednotlivých druhů
nářadí.
• Vím, jak ošetřit nářadí pro uložení
a po použití.
• Znám praktický postup opravy nářadí
a umím jej uplatnit v praxi.
• Vím, kde seženu náhradní díly (list pily,
topůrko, klínek, brousek atd.). Znám
přibližnou cenu těchto dílů.

• Umím vyměnit zámek, zavrtat hmoždinku do zdi, zamezit vrzání dveří apod.
• Umím si organizovat práci.
• V případě složitějších činností dokážu
využít pomoci dalších skautů a skautek.

• Umím si vybrat úkol přiměřený
své zkušenosti.
• Dokážu využít běžné nářadí.
• Umím vhodně doplnit stávající
prostředí novým výrobkem.
• Umím si organizovat práci.

• Umím si vybrat úkol přiměřený
své zkušenosti.
• Dokážu využít běžné nářadí.
• Umím vhodně doplnit stávající
prostředí novým výrobkem.
• Umím si organizovat práci.

PODPISY

Já

POPIS AKTIVITY

PODPISY

1

Zpracování přírodnin. Vyrobím jednoduchou sušičku hub a bylinek. Na táboře ji otestuji. Vysvětlím ostatním, jak sušičku používat a jak uchovávat
usušené věci.

Já

Úprava dílny. Vyrobím jednoduchý nástěnný držák na drobnější nářadí
(např. kleště, kladivo, šroubováky, …). Umístím jej tak, aby byl vždy po ruce
a dával okamžitý přehled, co je momentálně vypůjčeno.

2

Já

3

Já

Patron/ka

Já

Patron/ka

Já

Patron/ka

Já

Patron/ka

Řezání dřeva. Zhotovím nebo opravím kozu na řezání dřeva.

Patron/ka

Patron/ka

Patron/ka
Já

4

Řezbářství. Zhotovím z polínka originální stojan na tužky do klubovny.
Pokusím se do něj vyřezat řezbářské ornamenty.

5

Renovace. Zrenovuji starou židli, skříň nebo jiný kus nábytku. Po renovaci
musí být patrné vylepšení.

6

Běžná údržba. Udělám celkovou revizi vodovodní baterie. Baterii rozeberu,
vyčistím, osadím novým těsněním a znovu sestavím.

Patron/ka
Já
Patron/ka

7

Já
Patron/ka

Ucpaný odpad. Umím rozebrat a vyčistit sifon u umyvadla. Vím, že chemické
přípravky jsou žíravé, proto si před použitím dobře prostuduji první pomoc,
budu používat ochranné brýle, případně další ochranné pomůcky, které jsou popsány v návodu k použití. Tyto přípravky používám s ohledem na přírodu.

Já

8

Výroba mýdla. Připravím pro oddíl ukázku výroby bylinkového mýdla. Při výrobě budu používat ochranné brýle, případně další ochranné pomůcky, které
určí patron či patronka.

Já

9

Já

Výroba dalekohledu. Vyrobím si jednoduchý dalekohled, který použiju
např. k pozorování přírody nebo noční oblohy.

10

Patron/ka

Patron/ka

Patron/ka

Výroba motoru. Podle návodu vyrobím Stirlingův motor. Družině představím fyzikální princip motoru.

Já
Patron/ka

Skautská odborka KUTIL/KUTILKA

POPIS AKTIVITY

11

Měření času. Vyrobím časoměřič (např. přesýpací hodiny, vodní hodiny,
kyvadlo, …), který bude odměřovat trvání jednotlivých časových úseků
(např. nočních hlídek). Svůj časoměřič nechám vyzkoušet oddílem. Časoměřič
nesmí vyžadovat obsluhu častěji než jednou za půl hodiny.

PODPISY
Já

Skautská odborka

KUTIL/KUTILKA

Patron/ka

MOJE JMÉNO

Vymalování klubovny. Po dohodě s vůdcem nebo vůdkyní oddílu zorganizuji vymalování klubovny, naplánuji termín a v době realizace budu jejím
hlavním organizačním článkem. Konkrétní podobu (např. malby, znaky atd.) musí
schválit vedoucí oddílu. Zúčastněné seznámím s pravidly bezpečné práce a dohlížím na jejich dodržování. Předvedu správné postupy práce.

Já

MŮJ PATRON / MOJE PATRONKA

13

Samozavlažovač. Navrhnu a vyrobím samozavlažovací systém pro rostliny, který nebude vyžadovat obsluhu častěji než jednou týdně. K obsluze
vytvořím návod, který bude uložen u zařízení.

Já

14

Luk a šípy. Vyrobím si vlastní luk a 10–20 šípů s opeřením, případně osadím šípy hrotem. Svůj výsledek včetně postupu jeho výroby představím

Já

15

Terč. Vyrobím terč pro střelbu z luku. Postup výroby názorně představím
oddílu.

12

oddílu.

16

Patron/ka

Patron/ka

Patron/ka

Houpací síť. Zhotovím si vlastní houpací síť. Lano upevním ke stromu tak,
aby nedošlo k poškození jeho kůry.

Patron/ka

Patron/ka
Já

18

Zajímavý nápad. Na internetu vyhledám zajímavý nápad
(např. www.instructables.com), který budu po dohodě s patronem či
patronkou realizovat.

Já

19

Já

20

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“.)

DOKAŽ TO
(hlavní podmínky)

UKAŽ SE
(doplňující podmínky)

Mladší skauti a skautky

(2)

(2)

Starší skauti a skautky

(3)

(5)

Roveři a rangers

(4)

(9)

Patron/ka

Mám splněno:

Patron/ka

Patron/ka

Já

Patron/ka

Skautská odborka KUTIL/KUTILKA

(aktivity si vybírám po poradě s patronem/patronkou)

Já

Vodní energie. Na potoce zhotovím mlýnek poháněný vodou. Tento mlýnek může pohánět dynamo, kterým bude možné napájet např. jednoduché osvětlení pro lepší orientaci na táboře.

(Pouze když plním R&R stupeň.)

POČTY KE SPLNĚNÍ ODBORKY

Já

17

Jsem patronem/patronkou této odborky.

CÍL: Ti, kteří by chtěli získat tuto odborku, by měli být nápomocni při praktické
nebo technické péči o vybavení klubovny či střediska a při drobném kutění
nejen na táboře.

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.

TECHNICKÉ

