
Odborky do všech oddílů
Odborky se rozbíhají naplno a více se dočtete v tomto článku

odborky / svm / oddíl

Každý, kdo se rozhodne plnit odborku, obdrží svůj odbor-
kový list. Po splnění potřebného počtu bodů získá nášivku 
s počtem zářezů odpovídajících věkové kategorii (jeden až tři 
zářezy). Počet bodů, nutných ke splnění z obou částí Dokaž 
to! (hlavní úkoly) i Ukaž se! (doplňující úkoly), je uveden na 
přední straně, kde jsou body rozděleny podle kategorií (viz 
obrázek).
 
S plněním pomáhá patron. Tím může být ten, kdo již tuto 
odborku splnil, případně rover, rangers, vedoucí oddílu či 
externí odborníci (učitel/ka, trenér/ka). Zejména pro R&R 
doporučujeme patrony z jiného kmene. Díky tomu může 
vzniknout zajímavý mezikmenový program nebo nové ná-
pady na činnost. Patronů může být více. Patron/patroni musí 
mít přehled o plnění úkolů svých svěřenců. Plní i poradní 
funkci při možném návrhu vlastního bodu Ukaž se! Spolu-
podepisují také splněné body.

Jak na odborky
Plnění si můžeme přiblížit na Fotografovi/Fotografce. Pokud 
si někdo vybere tuto odborku, máte skvělý námět na schůz-
ku. V zadání je bod, kde má plnitel/ka vysvětlit ostatním, jak 
funguje fotoaparát, jak nastavit kompozici apod. Naplánujte 
schůzku mimo klubovnu a nafoťte pár fotek. Poté uspořádejte 
pro ostatní výstavu. Nejlepší fotografie lze přihlásit do soutě-
ží jako je např. Polibek Múzy. Některé body trvají delší dobu, 
nejdelší několik měsíců.

K odborkám vycházejí články v časo-
pise Skaut (v říjnovém a prosincovém 
čísle zmíněný  Fotograf/Fotografka, 
dále Geocacher/Geocacherka, Mete-
orolog/Meteoroložka a další budou 
přibývat). Věříme, že si každý najde 
svou a zapojíte je do programu. Ke 
všem odborkám se dostanete na webu 
odborky.skauting.cz, kde jsou k dis-
pozici odborkové listy i informace, 
jak začít s plněním odborek či jak být 
patronem.

TEREZA TOSTOVÁ – ŽÁBA 
Pochází z neštěmického střediska.  Momentálně je součástí odborkového týmu.

Odborkový list V něm jsou uvedeny informace a přehled 
aktivit vedoucích ke splnění odborky.

Dokaž to! Hlavní body odborky, jejichž splněním se pro-
káže, že je člověk odborník na dané téma. Počet těchto 
bodů (počet koleček) ke splnění je uveden v odborkovém 
listě na přední straně.

Ukaž se! Doplňující body odborky mají prokázat zájem 
a nabídnout nové aktivity. Počet těchto bodů (počet ko-
leček) ke splnění je uveden v odborkovém listě na přední 
straně.

Zářezy na nášivce Zářezem na nášivce se oddělují jed-
notlivé stupně. Za splnění věkového stupně 10–12 let je 
jeden zářez. Za splnění ve věku 13–15 let se k jednomu 
předvyšitému bílou nití doplní druhý. Tři zářezy mají 
R&R a dospělí. Nášivku mohou nosit na kroji napořád.

Cílem odborek je povzbudit a prohloubit zájem dětí i dospíva-
jících o nové činnosti a umožnit jim specializovat se na kon-
krétní oblast. Jsou určeny těm, kteří mají zájem prohloubit 
své dovednosti a znalosti, a to v kategoriích: mladší skaut/
ka (10–12 let), starší skaut/ka (13–15 let) a rover/rangers/
dospělý (16 let a výš). Odborky vycházejí ze skautské výchov-
né metody. Cílí na individuální rozvoj, podporují družinový 
systém, pobyt v přírodě, zapojují průvodce a využívají  uče-
ní se zkušeností. Doplňují stezky, které jsou zaměřené na 
všestranný rozvoj.

VÝTVARNÍK

Mám splněno:

v kategorii mladší skauti a skautky dne: Podpis vůdce oddílu

v kategorii starší skauti a skautky dne: Podpis vůdce oddílu

v kategorii roveři a rangers dne: Podpis vůdce oddílu

MŮJ PATRON 

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, hodně jsem se při jejím plnění natrápil.“

Pokud již máš aktivitu splněnou (vybarvenou) z předchozí věkové kategorie, přepiš si ji do řádku tvé aktuální věkové kategorie.

POPIS AKTIVITY PODPISY

11 Neznámá technika. Vyhledám si novou techniku nebo postup, jehož/jejíž ná-
zev mi vůbec nic neříkal (např. dripping, dekalk, frotáž, …) a vyzkouším si ji.

Já

Patron

12 Abstraktní umění. Připravím program pro družinu, během nějž se dozví 
základní informace o abstraktním umění a všichni zkusí něco vytvořit.

Já

Patron

13 Malování jinak. Vyzkouším si s družinou malování s handicapem. Nama-
lujeme libovolné obrázky druhou rukou, pusou nebo nohou. Uspořádáme 

malou výstavku v klubovně.

Já

Patron

14 Malování tělem. S družinou, kamarády vytvoříme velký obraz znázorňují-
cí téma, na kterém se společně domluvíme. Malovat smíme jakoukoli částí 

těla bez použití nástrojů.

Já

Patron

15 Míchání barev. Připravím pro družinu program, ve kterém si vyzkouší 
základní míchání barev. V programu se pobavíme i o tom, co mohou které 

barvy vyjadřovat.

Já

Patron

16 Setkání s malířem. Zúčastním se setkání, besedy, vernisáže s malířem, 
kterého mám rád.

Já

Patron

17 Výtvarný kurz. Zúčastním se nějakého výtvarného kurzu (např. kurz figu-
rální kresby, kurz krajinomalby…).

Já

Patron

18 Facepainting. Na akci pro veřejnost nebo s družinou vyzkouším pomocí 
speciálních barev malování na obličej alespoň na pěti lidech.

Já

Patron

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

Já

Patron

19 Vlastní aktivita.
(V případě, že ti v odborce nějaká aktivita chybí, můžeš si po dohodě s patronem 

 vytvořit jednu vlastní aktivitu do doplňujících podmínek „Ukaž se“.)
Já

Patron

Skautská odborka

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

DOKAŽ TO 
(hlavní podmínky)

UKAŽ SE 
(doplňující podmínky)

Mladší skautky a skauti     

Starší skautky a skauti          

Roveři a rangers                

(2)

(6)

(10)

(3)

(4)

(6)

Skautská odborka VÝTVARNÍK UMĚLECKÉ

CÍL: Kdo by chtěl získat tuto odborku, měl by se ve svém volném čase rád věnovat 
vytváření vizuálního umění a pomocí svých děl prokázat své dovednosti. Měl by také 
umět přinést část svého umění do programu oddílu a nadchnout pro ně ostatní.

Pokud jste nenalezli v článku informace, které hledáte, navštivte stránky, kde jsou nejčastěji 
kladené otázky, metodika a popisy ke konkrétním odborkám.   ⊗

VÝTVARNÍK

Mám splněno:

v kategorii mladší skauti a skautky dne: Podpis vůdce oddílu

v kategorii starší skauti a skautky dne: Podpis vůdce oddílu

v kategorii roveři a rangers dne: Podpis vůdce oddílu

MŮJ PATRON 

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, hodně jsem se při jejím plnění natrápil.“

Pokud již máš aktivitu splněnou (vybarvenou) z předchozí věkové kategorie, přepiš si ji do řádku tvé aktuální věkové kategorie.

POPIS AKTIVITY PODPISY

11 Neznámá technika. Vyhledám si novou techniku nebo postup, jehož/jejíž ná-
zev mi vůbec nic neříkal (např. dripping, dekalk, frotáž, …) a vyzkouším si ji.

Já

Patron

12 Abstraktní umění. Připravím program pro družinu, během nějž se dozví 
základní informace o abstraktním umění a všichni zkusí něco vytvořit.

Já

Patron

13 Malování jinak. Vyzkouším si s družinou malování s handicapem. Nama-
lujeme libovolné obrázky druhou rukou, pusou nebo nohou. Uspořádáme 

malou výstavku v klubovně.

Já

Patron

14 Malování tělem. S družinou, kamarády vytvoříme velký obraz znázorňují-
cí téma, na kterém se společně domluvíme. Malovat smíme jakoukoli částí 

těla bez použití nástrojů.

Já

Patron

15 Míchání barev. Připravím pro družinu program, ve kterém si vyzkouší 
základní míchání barev. V programu se pobavíme i o tom, co mohou které 

barvy vyjadřovat.

Já

Patron

16 Setkání s malířem. Zúčastním se setkání, besedy, vernisáže s malířem, 
kterého mám rád.

Já

Patron

17 Výtvarný kurz. Zúčastním se nějakého výtvarného kurzu (např. kurz figu-
rální kresby, kurz krajinomalby…).

Já

Patron

18 Facepainting. Na akci pro veřejnost nebo s družinou vyzkouším pomocí 
speciálních barev malování na obličej alespoň na pěti lidech.

Já

Patron

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

Já

Patron

19 Vlastní aktivita.
(V případě, že ti v odborce nějaká aktivita chybí, můžeš si po dohodě s patronem 

 vytvořit jednu vlastní aktivitu do doplňujících podmínek „Ukaž se“.)
Já

Patron

Skautská odborka

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

DOKAŽ TO 
(hlavní podmínky)

UKAŽ SE 
(doplňující podmínky)

Mladší skautky a skauti     

Starší skautky a skauti          

Roveři a rangers                

(2)

(6)

(10)

(3)

(4)

(6)

Skautská odborka VÝTVARNÍK UMĚLECKÉ

CÍL: Kdo by chtěl získat tuto odborku, měl by se ve svém volném čase rád věnovat 
vytváření vizuálního umění a pomocí svých děl prokázat své dovednosti. Měl by také 
umět přinést část svého umění do programu oddílu a nadchnout pro ně ostatní.

FOTOGRAF

Skautskou odborku FOTOGRAF jsem splnil:

v kategorii mladší skauti a skautky dne: Podpis vůdce oddílu

v kategorii starší skauti a skautky dne: Podpis vůdce oddílu

v kategorii roveři a rangers dne: Podpis vůdce oddílu

MŮJ PATRON 

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, hodně jsem se při jejím plnění natrápil.“

Pokud již máš aktivitu splněnou (vybarvenou) z předchozí věkové kategorie, přepiš si ji do řádku tvé aktuální věkové kategorie.

POPIS AKTIVITY PODPISY

10 Vyvolání filmu. Vyvolám film ve fotokomoře. Během vyvolávání budu do-
držovat bezpečnostní opatření, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Zhodnotím, 

jaké možnosti a komplikace přinesl tento postup oproti přímému vyvolání filmu 
ve fotolabu.

Já

Patron

11 Tematická série. Vytvořím tematickou sérii alespoň dvaceti fotografií 
(např. rostliny, zvířata, architektura apod.). Fotografie nechám vytisknout 

a vytvořím pro ně složku. Časem takto může vzniknout celý oddílový fotoatlas.

Já

Patron

12 Návštěva výstavy. Navštívím jednu fotografickou výstavu (např. Czech 
press photo) nebo se zúčastním debaty s odborníkem.

Já

Patron

13 Moderní techniky. Vím, co to je HDR (High Dynamic Range), dynamický 
rozsah. Na dvou fotografiích využiji tyto techniky. Fotografie umím pořídit 

ve formátu RAW a znám jeho výhody.

Já

Patron

14 Hromadná úprava. Umím použít programy na hromadné úpravy fotogra-
fií (přejmenování, změna velikosti, formátu). Vím, kdy se hodí jednotlivé 

úpravy provést.

Já

Patron

15 Skautská Obscura. Účastním se alespoň jedné skautské akce Skautské 
Obscury (obscura.skauting.cz).

Já

Patron

16 Fotografie noční oblohy. Vyzkouším si fotografování noční oblohy, 
hvězd nebo ohňostroje. Vím, jakou fotografickou techniku mám použít. 

Já

Patron

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

Já

Patron

18 Vlastní aktivita.
(V případě, že ti v odborce nějaká aktivita chybí, můžeš si po dohodě s patronem 

 vytvořit jednu vlastní aktivitu do doplňujících podmínek „Zkus to“.)
Já

Patron

Skautská odborka

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

DOKAŽ TO 
(hlavní podmínky)

ZKUS TO 
(doplňující podmínky)

Mladší skautky a skauti     

Starší skautky a skauti          

Roveři a rangers              

(3)

(5)

(8)

(3)

(5)

(7)

Skautská odborka FOTOGRAF UMĚLECKÉ

CÍL: Kdo by chtěl získat tuto odborku, by měl znát různé techniky umělecké i doku-
mentární fotografie, zvládat grafické zpracování fotografií a jejich prezentaci. Měl 
by se zajímat o významné osobnosti fotografie a znát zdroje fotografické literatury 
a s jejich pomocí se v tomto oboru zdokonalovat.
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