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Výzvy a odborky 
jednoznačně patří 
k táboru. Na jaké 
se chystáš ty?

     Skauting a příroda patří neod-
myslitelně k sobě, souhlasíš? Ty 
nejlepší vzpomínky máme často 
z táborů, kde trávíme čas s partou 
přátel a domovem se nám stává 
stan nebo tee-pee, jsme odtrženi 
od měst a alespoň na těch pár 
týdnů si to náramně užíváme! 

Příroda nám nabízí spoustu příležitostí pro různorodé 
trávení času, láká nás ke zkoumání, objevování, zažívání 
dobrodružství, sportovnímu vyžití, vzdělávání. to ale není 
všechno, tak schválně, kdy ses naposledy jen tak kochal 
při pohledu na rozkvetlé stromy či výhledem do krajiny? 
Zdokonalovat svou všímavost a pozornost ke kráse 
přírody (tzv. estetické cítění) můžeš právě díky odborce 
umělec přírody. Pojď do toho i ty!

Není vůbec důležité, jestli tvé schopnosti v malbě, zpěvu 
nebo třeba v psaní slohovek dosahují výborných výsledků, 
nebo jestli máš v něčem mezery. Plněním odborky krůček 
po krůčku se naučíš, jak se stát skutečným umělcem 
či umělkyní. kromě toho taky budeš trénovat svou 
schopnost všímat si světa kolem sebe a objevovat tak 
věci, které ostatní vůbec nemusí vnímat. A to se hodí.
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umělci čerpají inspiraci ke svým dílům mnohdy 
v přírodním prostředí, protože je rozmanité a 
poskytuje spoustu podnětů. téměř každý si zde 
dokáže najít svou múzu, která by ho políbila. 
Chodíš alespoň občas do přírody nebo do 
podobných míst, jako je třeba zahrada nebo 
park? Pokud ano, k hledání tvé vlastní umělecké 
inspirace chybí už jen jediná věc – zaměřit se na 
prostředí kolem. Běžně se stává, že jdeme do 
přírody, ale ta je pro nás pouze jakousi kulisou 
pro ostatní naše činnosti. Úkolem umělce je 
pravý opak – nebýt v přírodě jen tak, ale vnímat 
ji, všímat si detailů, zapojit do zkoumání i jiné 
smysly než zrak (Co všechno voní na mém 
oblíbeném místě? Jak hrubý povrch má kůra 
jednotlivých stromů v lese? Jaké zvuky z okolí 

teď, když už umíme být všímaví, můžeme pokročit 
dál k samotným programům. Přírodu už umíme 
oceňovat, můžeme ji využít jako inspiraci pro vlastní 
umělecká díla, ale také ji mnohem lépe využívat 
jako prostředí pro činnost a naučit i ostatní členy 
družiny, aby ji vnímali stejně dobře jako my. odbor
ka se dá plnit celoročně, ale protože už léto klepe na 
dveře a blíží se tábory, pojďme si ukázat, co všechno 
na nich můžeš zkusit s kamarády. Proč neplnit 
odborku jako parta, bude větší legrace! A nejlepší 
je zeptat se i rádců, rádkyň a vedoucích, jestli se 
nechtějí přidat. Počítej s tím, že přípravy táborů 
jsou už dávno v plném proudu. Pokud tedy budeš 
chtít plnit odborky, ke kterým budeš potřebovat 
speciální pomůcky nebo čas, je dobré domluvit se 
na tom s vedoucími ještě před táborem, aby se 
všechno dobře naplánovalo a nedošlo k nějakým 
nedorozuměním. A teď už pojďme na to!

slyším při hlídce?), zklidnit se a zaměřit svou 
pozornost směrem k přírodě. díky tomu s ní 
můžeme splynout, naučit se oceňovat její hodno
tu a důležitost pro nás samotné, ale i pro lidstvo 
jako takové. Pak už zbývá jen zamyslet se nad 
tím, jaké v nás příroda probouzí pocity – jaké 
jsou? A proč? Chce to trochu cviku, ale není to nic 
nedosažitelného. Zkrátka se nejprve soustředit 
důkladně na přírodu a pak přenést pozornost 
z přírody na sebe a zhodnotit své pozorování. 
dobré je, že trénování schopnosti pozornosti 
a soustředění se může projevit i na výsledcích jiných 
činností, třeba i na těch školních. Mimoto bude 
pro tebe pak už lehké zdokonalovat pozorování 
a oceňování měst, kde chodíme skoro s klapkami 
na očích a míjíme každý den tolik krásy.
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Barvíte si na táboře trička? Nebo byste si to 
chtěli zkusit? Je mnoho způsobů, jak na to. 
Co takhle zkusit něco jiného než batikování 
nebo foukací fixy na látku? Zkuste si trička 
obarvit přírodními barvami. Zamyslete se 
nejdřív sami – zašpinili jste si něčím venku 
oblečení tak, že nešlo vyprat? Co to bylo? 
Možná je to jedno z barviv, které můžete 
použít! Zkuste se na barvení přírodninami 
zeptat rodičů nebo prarodičů, třeba budou 
vědět o ovoci, zelenině, koření nebo 
jiných rostlinách, které by se mohly hodit. 
Nabarvěte si pak vlastní triko alespoň 4 bar
vami a máte splněnou aktivitu v odborce, 
naučíte se pracovat s látkou, aniž byste 
používali barvy ničící životní prostředí, 
a ještě budete mít super táborové triko!

Ať už jedete na úplně nové 
tábořiště, nebo setrváváte 
na známém místě, nauč 
sebe i ostatní něco 
o okolní přírodě. Zjisti, 
jaké ohrožené druhy 
zvířat a rostlin se 
v oblasti vyskytují, 
najdi si o nich něco 
a vytvoř plakát 
s jejich kresbami 
či obrázky a alespoň 
drobnou informací 
o nich. Plakát můžeš 
obohatit o jedovaté 
druhy rostlin – ty dů
kladně označ a předveď je 
účastníkům tábora, ať vědí, 
čeho se mají v okolí vyvarovat. 

Použij přírodu jako 
paletu i plátno zároveň! 
Víš, co je to land-

art? Najdi si o tomto 
uměleckém směru nějaké 

informace a inspiruj se 
obrázky již vzniklých land-

artových děl. Můžeš je vzít i 
s sebou na tábor, aby se mohli 

inspirovat i ostatní, a udělejte si soutěž 
o lepší výtvor nebo pracujte společně na 
zvelebení tábořiště. Zkuste se vyhnout 
trhání živých rostlin, ale používejte suché 
a jiné neživé přírodniny. Můžete také použít 
přírodní barevný písek nebo bílý písek obarvit 
netoxickými barvami a použít ho na tvorbu 
mandal na lesní cestě. Když použijete hlínu, 
ze které je možné vytvarovat nějaké zvíře, 
můžete land-artovou aktivitu spojit s tvorbou 
plakátu ohrožených druhů a modely živočichů 
umístit do jejich přirozeného prostředí. 
Můžeš ale využít téma táborové hry a udělat 
model živočicha, který s ní souvisí. Kdo by 
nechtěl potkat třeba draka za jídelnou! 
Umělci své fantazii meze nekladou!
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