
POPIS AKTIVITY PODPISY

9 Inspirace pro druhé. Veřejně představím (na vlastním webu, na Teepkovi, 
v časopise, …) alespoň tři své výrobky.

Já

Patron/ka

10 Výrobky podle návodů. Najdu zajímavý zdroj pro rukodělnou výrobu 
(web, knihu) a podle toho vytvořím složitější výrobek.

Já

Patron/ka

11 Kde se berou populární rukodělné nápady? Zjistím, kde vznikly alespoň 
tři nápady (např. náramky z gumiček, pletení z bužírek, fi mo, náramky přá-

telství, …), u jaké věkové kategorie a proč jsou tolik úspěšné. Vyzkouším vytvořit 
alespoň tři výrobky, které mě zaujaly.

Já

Patron/ka

12 Historické rukodělky. Podle námětů (příkladů, vzorů) uvedených 
v  Základech junáctví, Setonových či podobných knihách vyrobím alespoň 

dva výrobky. Poté je představím oddílu.

Já

Patron/ka

13 Rukodělky rodičů a prarodičů. Zjistím, co vyráběli moji rodiče a prarodi-
če. Společně s nimi nějaký výrobek vytvořím.

Já

Patron/ka

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

Já

Patron/ka

15 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“.)

Já

Patron/ka

DOKAŽ TO 
(hlavní podmínky)

UKAŽ SE 
(doplňující podmínky)

Mladší skauti a skautky     

Starší skauti a skautky          

Roveři a rangers             

(3)

(7)

(10)

(2)

(3)

(4)

CÍL: Ti, kteří by chtěli získat tuto odborku, by měli rádi vyrábět různé výrobky 
z různých druhů materiálů. Měli by být tvořiví. Měli by umět vytvořit tradiční vý-
robky a také se zajímat o současné rukodělné trendy. Svoje umění by měli umět 
zapojit do činnosti oddílu a nadchnout pro něj svoje kamarády a kamarádky. 
Při plnění odborky se předpokládá určitá samostatnost a snaha se zlepšovat.

Skautská odborka RUKODĚLKÁŘ/RUKODĚLKÁŘKA UMĚLECKÉ

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

POČTY KE SPLNĚNÍ ODBORKY 
(aktivity si vybírám po poradě s patronem/patronkou)

MŮJ PATRON / MOJE PATRONKA 

MOJE JMÉNO 

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.

Skautská odborka

RUKODĚLKÁŘ
RUKODĚLKÁŘKA



ZADÁNÍ AKTIVITY
CO PLNĚNÍM AKTIVITY  PROKÁŽU, 
ŽE ZNÁM / UMÍM / DOKÁŽU VYUŽÍT?

PODPISY

A Profesionalita. Dlouhodobě se 
věnuji nějaké rukodělné činnosti. 

Představím svoji činnost oddílu, připra-
vím ukázku svých výrobků nebo nějaký 
větší projekt.

•  Prokážu dlouhodobý zájem o nějakou 
rukodělnou činnost.

Já

Patron/ka

B Tradice. Zjistím si, jaké jsou hlavní 
tradice v zemi, odkud pocházím, 

a vytvořím různé výrobky, které je 
doprovázejí (např. pomlázka, barve-
ní vajíček, adventní věnec, vánoční 
ozdoby).

•  Dokážu vyhledávat informace o minu-
lých i současných tradicích.

•  Vyzkouším si různé typy rukodělných 
činností.

•  Prokážu dlouhodobý zájem o rukoděl-
ky obecně.

Já

Patron/ka

C Zapojení do oddílu. Připravím 
pro oddíl, družinu několik rukoděl-

ných činností, které zapojím do progra-
mu (např. jednu na oddílovku, jednu 
na družinovku, jednu na výpravu, jednu 
na tábor).

•  Dokážu vhodně zapojit rukodělky 
do oddílové činnosti.

•  Dokážu vysvětlit postup výroby 
ostatním.

•  Dokážu ostatní nadchnout 
pro  rukodělnou činnost.

Já

Patron/ka

D Zlepšení. Naplánuji si, co se chci 
naučit nebo v čem se chci výrazně 

zlepšit. Navrhnu způsob, jak to provést 
a plán uskutečním. Nakonec zhodno-
tím, zda se mi to povedlo.

•  Ve vybrané činnosti se snažím zlepšit.
•  Dokážu si vybrat vhodný cíl zlepšení 

a naplánovat, jak ho dosáhnu.
•  Po určité době zhodnotím, zda se mi 

to povedlo a co udělat do příště, aby 
byl výsledek lepší.

Já

Patron/ka

POPIS AKTIVITY PODPISY

1 Výrobky z papíru. Vyrobím alespoň tři technicky odlišné výrobky z papíru. 
Použité techniky naučím někoho dalšího.

Já

Patron/ka

2 Výrobky ze dřeva. Vyrobím alespoň tři technicky odlišné výrobky ze dřeva. 
Výrobky představím družině a v případě zájmu společně vyrobíme něco 

podobného.

Já

Patron/ka

3 Výrobky z látky. Vyrobím alespoň tři technicky odlišné výrobky z látky. Výrob-
ky představím družině a v případě zájmu společně vyrobíme něco podobného.

Já

Patron/ka

4 Výrobky z kůže. Vyrobím alespoň tři technicky odlišné výrobky z kůže. Výrob-
ky představím družině a v případě zájmu společně vyrobíme něco podobného.

Já

Patron/ka

5 Výrobky z tvrdnoucích materiálů. Vyrobím alespoň tři technicky odlišné 
výrobky z tvrdnoucích materiálů (hlína, sádra, modurit, fi ma, …) za  použití 

rozdílných technik. Výrobky představím družině a v případě zájmu společně vyro-
bíme něco podobného.

Já

Patron/ka

6 Recyklované výrobky. Vyrobím alespoň tři technicky odlišné výrobky 
z  použitého materiálu. Výrobky představím družině a v případě zájmu společ-

ně vyrobíme něco podobného.

Já

Patron/ka

7 Výrobky z přírodnin. Vyrobím alespoň tři technicky odlišné výrobky z pří-
rodního materiálu. Výrobky představím družině a v případě zájmu společně 

vyrobíme něco podobného.

Já

Patron/ka

8 Kostým. Vytvořím kostým tak, aby se dal využít při celotáborové nebo jiné 
hře. Navrhnu ho, vyberu materiál/látku, případně ho zpracuji/obarvím, vytvo-

řím vhodné doplňky.

Já

Patron/ka

DOKAŽ TO (hlavní podmínky) 

Skautská odborka RUKODĚLKÁŘ/RUKODĚLKÁŘKA Skautská odborka RUKODĚLKÁŘ/RUKODĚLKÁŘKA

UKAŽ SE (doplňující podmínky)



ZADÁNÍ AKTIVITY
CO PLNĚNÍM AKTIVITY  PROKÁŽU, 
ŽE ZNÁM / UMÍM / DOKÁŽU VYUŽÍT?

PODPISY

A Profesionalita. Dlouhodobě se 
věnuji nějaké rukodělné činnosti. 

Představím svoji činnost oddílu, připra-
vím ukázku svých výrobků nebo nějaký 
větší projekt.

•  Prokážu dlouhodobý zájem o nějakou 
rukodělnou činnost.

Já

Patron/ka

B Tradice. Zjistím si, jaké jsou hlavní 
tradice v zemi, odkud pocházím, 

a vytvořím různé výrobky, které je 
doprovázejí (např. pomlázka, barve-
ní vajíček, adventní věnec, vánoční 
ozdoby).

•  Dokážu vyhledávat informace o minu-
lých i současných tradicích.

•  Vyzkouším si různé typy rukodělných 
činností.

•  Prokážu dlouhodobý zájem o rukoděl-
ky obecně.

Já

Patron/ka

C Zapojení do oddílu. Připravím 
pro oddíl, družinu několik rukoděl-

ných činností, které zapojím do progra-
mu (např. jednu na oddílovku, jednu 
na družinovku, jednu na výpravu, jednu 
na tábor).

•  Dokážu vhodně zapojit rukodělky 
do oddílové činnosti.

•  Dokážu vysvětlit postup výroby 
ostatním.

•  Dokážu ostatní nadchnout 
pro  rukodělnou činnost.

Já

Patron/ka

D Zlepšení. Naplánuji si, co se chci 
naučit nebo v čem se chci výrazně 

zlepšit. Navrhnu způsob, jak to provést 
a plán uskutečním. Nakonec zhodno-
tím, zda se mi to povedlo.

•  Ve vybrané činnosti se snažím zlepšit.
•  Dokážu si vybrat vhodný cíl zlepšení 

a naplánovat, jak ho dosáhnu.
•  Po určité době zhodnotím, zda se mi 

to povedlo a co udělat do příště, aby 
byl výsledek lepší.

Já

Patron/ka

POPIS AKTIVITY PODPISY

1 Výrobky z papíru. Vyrobím alespoň tři technicky odlišné výrobky z papíru. 
Použité techniky naučím někoho dalšího.

Já

Patron/ka

2 Výrobky ze dřeva. Vyrobím alespoň tři technicky odlišné výrobky ze dřeva. 
Výrobky představím družině a v případě zájmu společně vyrobíme něco 

podobného.

Já

Patron/ka

3 Výrobky z látky. Vyrobím alespoň tři technicky odlišné výrobky z látky. Výrob-
ky představím družině a v případě zájmu společně vyrobíme něco podobného.

Já

Patron/ka

4 Výrobky z kůže. Vyrobím alespoň tři technicky odlišné výrobky z kůže. Výrob-
ky představím družině a v případě zájmu společně vyrobíme něco podobného.

Já

Patron/ka

5 Výrobky z tvrdnoucích materiálů. Vyrobím alespoň tři technicky odlišné 
výrobky z tvrdnoucích materiálů (hlína, sádra, modurit, fi ma, …) za  použití 

rozdílných technik. Výrobky představím družině a v případě zájmu společně vyro-
bíme něco podobného.

Já

Patron/ka

6 Recyklované výrobky. Vyrobím alespoň tři technicky odlišné výrobky 
z  použitého materiálu. Výrobky představím družině a v případě zájmu společ-

ně vyrobíme něco podobného.

Já

Patron/ka

7 Výrobky z přírodnin. Vyrobím alespoň tři technicky odlišné výrobky z pří-
rodního materiálu. Výrobky představím družině a v případě zájmu společně 

vyrobíme něco podobného.

Já

Patron/ka

8 Kostým. Vytvořím kostým tak, aby se dal využít při celotáborové nebo jiné 
hře. Navrhnu ho, vyberu materiál/látku, případně ho zpracuji/obarvím, vytvo-

řím vhodné doplňky.

Já

Patron/ka

DOKAŽ TO (hlavní podmínky) 

Skautská odborka RUKODĚLKÁŘ/RUKODĚLKÁŘKA Skautská odborka RUKODĚLKÁŘ/RUKODĚLKÁŘKA

UKAŽ SE (doplňující podmínky)



POPIS AKTIVITY PODPISY

9 Inspirace pro druhé. Veřejně představím (na vlastním webu, na Teepkovi, 
v časopise, …) alespoň tři své výrobky.

Já

Patron/ka

10 Výrobky podle návodů. Najdu zajímavý zdroj pro rukodělnou výrobu 
(web, knihu) a podle toho vytvořím složitější výrobek.

Já

Patron/ka

11 Kde se berou populární rukodělné nápady? Zjistím, kde vznikly alespoň 
tři nápady (např. náramky z gumiček, pletení z bužírek, fi mo, náramky přá-

telství, …), u jaké věkové kategorie a proč jsou tolik úspěšné. Vyzkouším vytvořit 
alespoň tři výrobky, které mě zaujaly.

Já

Patron/ka

12 Historické rukodělky. Podle námětů (příkladů, vzorů) uvedených 
v  Základech junáctví, Setonových či podobných knihách vyrobím alespoň 

dva výrobky. Poté je představím oddílu.

Já

Patron/ka

13 Rukodělky rodičů a prarodičů. Zjistím, co vyráběli moji rodiče a prarodi-
če. Společně s nimi nějaký výrobek vytvořím.

Já

Patron/ka

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

Já

Patron/ka

15 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“.)

Já

Patron/ka

DOKAŽ TO 
(hlavní podmínky)

UKAŽ SE 
(doplňující podmínky)

Mladší skauti a skautky     

Starší skauti a skautky          

Roveři a rangers             

(3)

(7)

(10)

(2)

(3)

(4)

CÍL: Ti, kteří by chtěli získat tuto odborku, by měli rádi vyrábět různé výrobky 
z různých druhů materiálů. Měli by být tvořiví. Měli by umět vytvořit tradiční vý-
robky a také se zajímat o současné rukodělné trendy. Svoje umění by měli umět 
zapojit do činnosti oddílu a nadchnout pro něj svoje kamarády a kamarádky. 
Při plnění odborky se předpokládá určitá samostatnost a snaha se zlepšovat.

Skautská odborka RUKODĚLKÁŘ/RUKODĚLKÁŘKA UMĚLECKÉ

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

POČTY KE SPLNĚNÍ ODBORKY 
(aktivity si vybírám po poradě s patronem/patronkou)

MŮJ PATRON / MOJE PATRONKA 

MOJE JMÉNO 

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.

Skautská odborka

RUKODĚLKÁŘ
RUKODĚLKÁŘKA


