POPIS AKTIVITY

PODPISY

10

Já

Focení. Využiji smartphone k záznamu oddílové výpravy. Fotografie pak
zveřejním (na oddílových stránkách, …).

11

Vlastní aplikace. Vytvořím vlastní aplikaci použitelnou v oddíle. Pokud
to bude možné, umístím ji na skautský web a napíšu o ní článek, k čemu
je dobrá.

Patron/ka
Já

Patron/ka

Já

12

Hra na smartphonu. Vyberu hru a zapojím ji do oddílové/družinové činnosti tak, aby plnila alespoň jeden z bodů stezky, kterou oddíl používá.

13

Nákup. Nakoupím věc pro středisko pomocí smartphonu (včetně domluvy
s hospodářem, výběru věci, příp. inventarizace).

Patron/ka

14

Oslavná báseň/litanie. Napíšu na svůj smartphone oslavnou báseň (nebo
litanii) alespoň o čtyřech slokách a zveřejním ji na Facebooku, Teepkovi,
na Twitteru (jako seriál) nebo jiné sociální síti.

15

Rozsvícení diody. Na svůj smartphone pošlu SMS v určitém tvaru a smartphone rozsvítí LED diodu (např. přes kabel, Wi-Fi apod.). Jinou SMS diodu
opět zhasnu. Když to telefon naučím, můžu to využít při nějaké hře.

Já
Patron/ka

Skautská odborka

SMARTPHONISTA
SMARTPHONISTKA
MOJE JMÉNO
MŮJ PATRON / MOJE PATRONKA

CÍL: Ti, kteří by chtěli získat tuto odborku, by měli prokázat, že se nejen
orientují ve světě smartphonů, ale také ovládají své chování vůči okolí
a dokáží bez smartphonu přežít. Měli by ho umět využít v oddílové činnosti
a inspirovat ostatní.

POČTY KE SPLNĚNÍ ODBORKY

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

UKAŽ SE
(doplňující podmínky)

Já

Patron/ka

Já

Mladší skauti a skautky

(2)

(4)

Starší skauti a skautky

(3)

(8)

Roveři a rangers

(5)

(12)

Patron/ka

Mám splněno:

16
17

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“.)

Já
Patron/ka

Já

Patron/ka

Skautská odborka SMARTPHONISTA/SMARTPHONISTKA

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

Můj smartphone. Ukážu, že se
o svůj smartphone umím postarat,
a to včetně softwaru a hardwaru.

B

Bez smartphonu ani ránu. Připravím za pomoci svého smartphonu
družinový nebo oddílový výlet (mapy,
dopravní spojení, počasí, zajímavosti
apod.). Zároveň si stejný výlet připravím
za pomoci papírové mapy, tištěného
průvodce, knížky her apod. a vyhodnotím, co má jaké přednosti.

C

Etika. Používám svůj mobil
tak, aby byly dodrženy zásady
slušného chování (tzn. neopisuji
z mobilu, tlumím zvonění, nepoužívám
ho při konverzacích, vedoucí mě ani
jednou nenapomene atp.).

D

Aplikace. Představím oddílu/družině tři aplikace užitečné v oddílovém životě. Poté povedu diskusi, zda
jsou opravdu užitečné.

E

Bez smartphonu. Vydržím 14 dní
bez použití jakéhokoli smartphonu
(nepočítá se pobyt na táboře).

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

• Vím, co smartphonu škodí.
• Umím bezpečně nainstalovat
a odinstalovat aplikace.
• Umím chránit smartphone před viry.
• Vím, kde se zeptat a poradit, když mi
něco nebude fungovat.

PODPISY

POPIS AKTIVITY

PODPISY

1

Recenze na smartphone. Vytvořím recenzi na smartphone, který vlastním.
Při psaní recenze ho srovnám s alespoň jedním dalším.

Já

Já

2

Recenze na aplikaci. Vytvořím recenzi na aplikaci a uveřejním v internetovém
obchodě nebo jinde.

Patron/ka

Já
• Umím využít smartphone a jeho aplikace pro potřeby oddílu.
• Vím, proč je důležité nespoléhat se
na výpravách jen na smartphone.
Patron/ka

Já
• Znám zásady slušného chování
při používání mobilního telefonu
a dodržuju je.
Patron/ka

• Orientuji se v aplikacích možných
pro smartphone.
• Dokáži vybrat případné možné aplikace pro oddílový život.
• Umím vést diskusi (včetně úvodu,
závěru).

• Dokážu se bez smartphonu obejít.
• Vím, čím ho v běžném životě i při plánování oddílové činnosti nahradit.

Skautská odborka SMARTPHONISTA/SMARTPHONISTKA

Já

Patron/ka

3

Zálohování. Nastavím si zálohování na telefonu tak, aby mi vyhovovalo.
Dostanu se k tomu, co ze svého telefonu potřebuji (kontakty, fotky z poslední
výpravy, SMS, e-maily atd.) bez jeho použití (v PC, tabletu…).

4

Pomoc při výběru. Někomu z okolí pomůžu při výběru nového smartphonu.

5

7

Já
Patron/ka
Já

Patron/ka
Já
Patron/ka

Diskuse. Uspořádám diskusi o moderních technologiích (např. k čemu je dobrý smartphone ve srovnání s tabletem, notebookem, iPodem, iPadem, stolním
počítačem, čtečkou na knížky, toustovačem, kladivem, …)

6

Patron/ka

Operační systémy. Připravím program, kde představím tři operační systémy
včetně jejich vývoje a toho, čím se liší.

QR kódy. Připravím a uskutečním hru s využitím QR kódů.

Já

Patron/ka
Já
Patron/ka
Já
Patron/ka

8

Zajímavé aplikace. Vyzkouším tři nové aplikace a představím je družině nebo
někomu jinému, koho to zajímá.

9

Alternativní použití smartphonu. Vymyslím a vyzkouším alternativní použití
vybitého smartphonu.

Já
Patron/ka

Já

Patron/ka

Já
Patron/ka

Skautská odborka SMARTPHONISTA/SMARTPHONISTKA

DOKAŽ TO (hlavní podmínky)
ZADÁNÍ AKTIVITY

A

Můj smartphone. Ukážu, že se
o svůj smartphone umím postarat,
a to včetně softwaru a hardwaru.

B

Bez smartphonu ani ránu. Připravím za pomoci svého smartphonu
družinový nebo oddílový výlet (mapy,
dopravní spojení, počasí, zajímavosti
apod.). Zároveň si stejný výlet připravím
za pomoci papírové mapy, tištěného
průvodce, knížky her apod. a vyhodnotím, co má jaké přednosti.

C

Etika. Používám svůj mobil
tak, aby byly dodrženy zásady
slušného chování (tzn. neopisuji
z mobilu, tlumím zvonění, nepoužívám
ho při konverzacích, vedoucí mě ani
jednou nenapomene atp.).

D

Aplikace. Představím oddílu/družině tři aplikace užitečné v oddílovém životě. Poté povedu diskusi, zda
jsou opravdu užitečné.

E

Bez smartphonu. Vydržím 14 dní
bez použití jakéhokoli smartphonu
(nepočítá se pobyt na táboře).

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

• Vím, co smartphonu škodí.
• Umím bezpečně nainstalovat
a odinstalovat aplikace.
• Umím chránit smartphone před viry.
• Vím, kde se zeptat a poradit, když mi
něco nebude fungovat.

PODPISY

POPIS AKTIVITY

PODPISY

1

Recenze na smartphone. Vytvořím recenzi na smartphone, který vlastním.
Při psaní recenze ho srovnám s alespoň jedním dalším.

Já

Já

2

Recenze na aplikaci. Vytvořím recenzi na aplikaci a uveřejním v internetovém
obchodě nebo jinde.

Patron/ka

Já
• Umím využít smartphone a jeho aplikace pro potřeby oddílu.
• Vím, proč je důležité nespoléhat se
na výpravách jen na smartphone.
Patron/ka

Já
• Znám zásady slušného chování
při používání mobilního telefonu
a dodržuju je.
Patron/ka

• Orientuji se v aplikacích možných
pro smartphone.
• Dokáži vybrat případné možné aplikace pro oddílový život.
• Umím vést diskusi (včetně úvodu,
závěru).

• Dokážu se bez smartphonu obejít.
• Vím, čím ho v běžném životě i při plánování oddílové činnosti nahradit.

Skautská odborka SMARTPHONISTA/SMARTPHONISTKA

Já

Patron/ka

3

Zálohování. Nastavím si zálohování na telefonu tak, aby mi vyhovovalo.
Dostanu se k tomu, co ze svého telefonu potřebuji (kontakty, fotky z poslední
výpravy, SMS, e-maily atd.) bez jeho použití (v PC, tabletu…).

4

Pomoc při výběru. Někomu z okolí pomůžu při výběru nového smartphonu.

5

7

Já
Patron/ka
Já

Patron/ka
Já
Patron/ka

Diskuse. Uspořádám diskusi o moderních technologiích (např. k čemu je dobrý smartphone ve srovnání s tabletem, notebookem, iPodem, iPadem, stolním
počítačem, čtečkou na knížky, toustovačem, kladivem, …)

6

Patron/ka

Operační systémy. Připravím program, kde představím tři operační systémy
včetně jejich vývoje a toho, čím se liší.

QR kódy. Připravím a uskutečním hru s využitím QR kódů.

Já

Patron/ka
Já
Patron/ka
Já
Patron/ka

8

Zajímavé aplikace. Vyzkouším tři nové aplikace a představím je družině nebo
někomu jinému, koho to zajímá.

9

Alternativní použití smartphonu. Vymyslím a vyzkouším alternativní použití
vybitého smartphonu.

Já
Patron/ka

Já

Patron/ka

Já
Patron/ka

Skautská odborka SMARTPHONISTA/SMARTPHONISTKA

POPIS AKTIVITY

PODPISY

10

Já

Focení. Využiji smartphone k záznamu oddílové výpravy. Fotografie pak
zveřejním (na oddílových stránkách, …).

11

Vlastní aplikace. Vytvořím vlastní aplikaci použitelnou v oddíle. Pokud
to bude možné, umístím ji na skautský web a napíšu o ní článek, k čemu
je dobrá.

Patron/ka
Já

Patron/ka

Já

12

Hra na smartphonu. Vyberu hru a zapojím ji do oddílové/družinové činnosti tak, aby plnila alespoň jeden z bodů stezky, kterou oddíl používá.

13

Nákup. Nakoupím věc pro středisko pomocí smartphonu (včetně domluvy
s hospodářem, výběru věci, příp. inventarizace).

Patron/ka

14

Oslavná báseň/litanie. Napíšu na svůj smartphone oslavnou báseň (nebo
litanii) alespoň o čtyřech slokách a zveřejním ji na Facebooku, Teepkovi,
na Twitteru (jako seriál) nebo jiné sociální síti.

15

Rozsvícení diody. Na svůj smartphone pošlu SMS v určitém tvaru a smartphone rozsvítí LED diodu (např. přes kabel, Wi-Fi apod.). Jinou SMS diodu
opět zhasnu. Když to telefon naučím, můžu to využít při nějaké hře.

Já
Patron/ka

Skautská odborka

SMARTPHONISTA
SMARTPHONISTKA
MOJE JMÉNO
MŮJ PATRON / MOJE PATRONKA

CÍL: Ti, kteří by chtěli získat tuto odborku, by měli prokázat, že se nejen
orientují ve světě smartphonů, ale také ovládají své chování vůči okolí
a dokáží bez smartphonu přežít. Měli by ho umět využít v oddílové činnosti
a inspirovat ostatní.

POČTY KE SPLNĚNÍ ODBORKY

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

UKAŽ SE
(doplňující podmínky)

Já

Patron/ka

Já

Mladší skauti a skautky

(2)

(4)

Starší skauti a skautky

(3)

(8)

Roveři a rangers

(5)

(12)

Patron/ka

Mám splněno:

16
17

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“.)

Já
Patron/ka

Já

Patron/ka

Skautská odborka SMARTPHONISTA/SMARTPHONISTKA

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

