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Na úvod

Milá skautko/milý skaute,

Mrzí nás, že se momentálně nemůžeme potkávat na 
schůzkách a výpravách, ale věříme, že přerušit skaut-
skou činnost byl správný krok. Virus, který se teď šíří po 
světě a kvůli kterému nemůžeme chodit do školy, ani ni-
kam jinam, kde je hodně lidí, se totiž šíří vzduchem a ve 
velkých skupinách se mu dobře daří. Proto je lepší to teď 
chvíli vydržet a zůstat doma. Je taky hodně důležité si 
pořádně mýt ruce, jíst spoustu vitamínů a odpočívat.

Aby ti to doma rychleji uteklo, připravili jsme pro tebe 
pár nápadů na to, co můžeš vyzkoušet. Teď je příležitost 
k dělání aktivit, na které třeba normálně není tolik času, 
tak ho pořádně využij!

Doufáme, že se ti to bude líbit a jsme zvědaví, kdo získá 
nejvíce bodů!

Při plnění všech úkolů je nejdůležitější dodržet nařízení 
vlády ČR.
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Covid-19

Pravidla

Během plnění úkolů mysli hlavně na svoje zdraví. Po-
kud ti není dobře, nebo jsi unavený/á, zůstaň odpočívat 
v posteli a pokračuj v plnění až ti bude lépe.

MŮŽEŠ SI VYBRAT ZE TŘÍ DRUHŮ ÚKOLŮ:
→ Úkoly na celý den můžeš splnit kolikrát chceš. Pokaž-
dé, když úkol splníš, si k němu udělej čárku do příslušné-
ho okénka.
→ Jednorázové úkoly můžeš splnit pouze jednou. Když 
úkol splníš, vybarvi políčko.
→ Úkoly ze skupiny Splň, kolikrát chceš můžeš plnit i víc-
krát za sebou – pokaždé, když něco splníš, si udělej čárku 
do příslušného okénka.

PŘI PLNĚNÍ VŠECH ÚKOLŮ VŽDY RESPEKTUJ NAŘÍZENÍ 
VLÁDY A RODIČŮ.

Při plnění některých úkolů je potřeba si vyhledat infor-
mace navíc (recept, návod,…). Určitě si zvládneš poradit. 
Vždycky se můžeš někoho zeptat, nebo se podívat na 
internet.

Splnění většiny úkolů záleží především na tobě a tvém 
svědomí. Nepodváděj, hraj fér a hlavně si to užij!
Pokud se vyfotíš u plnění některého úkolu, můžeš fotku 
přidat na Instagram či facebook s hashtagy  
#programnadoma #skaut #covid19challenge a přičíst si 
1 bod navíc za každou.
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jednotlivé úkoly

Vaření/jídlo

Neznáš u něčeho recept? Nevadí! Je jich plný internet! †

 | Úkoly na celý den

 → Sestav vyvážený jídelníček (snídaně, svačina, 
oběd, svačina, večeře) na výpravu, nebo na dva dny 
tábora (www.viviente.cz/jak-si-sestavit-vyvazeny-
jidelnicek/) – splníš tím část bodu 3. ze stezky 
Vzduchu a Ohně.

 → Celý den se doma starej o jídlo. Po každém 
vaření po sobě ukliď kuchyň.

 → Vydrž celý den nejíst sladkosti.

 → Jez celý den pouze čínskými hůlkami.

 | Jednorázové úkoly

 → Upeč domácí chleba podle receptu níže.

 → Udělej bramborové placky. Výsledek vyfoť 
a pošli ostatním z družiny (časopis Skaut str. 8) 

3

5

4

3

4

3

5

http://www.viviente.cz/jak-si-sestavit-vyvazeny-jidelnicek/
http://www.viviente.cz/jak-si-sestavit-vyvazeny-jidelnicek/


Covid-19

 | Splň, kolikrát chceš

 → Uvař oběd (polévka a hlavní jídlo) a prostři stůl.

 → Upeč buchtu, kterou máš rád/a.

 → Vstaň dřív a udělej snídani pro celou rodinu.

 → Místo nezdravých dobrot si k filmu/seriálu 
vezmi něco zdravého (nakrájenou zeleninu/ovoce, 
rýžové chlebíčky,…)

 → Udělej domácí müsli.

 → Udělej zeleninový salát.

 → Udělej domácí mrkváče.

 → Udělej domácí kremrole.

 → Uvař a ochutnej nějaké jídlo, které jsi nikdy 
předtím neměl/a.

 → Uvař jídlo jen z lokálních potravin (splníš tím 
40. bod ze stezky Vzduchu a Ohně Můj vliv – Lokální 
jídlo).
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Zde jsem získal/a bodů
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Komunikace

 | Úkoly na celý den

 → Celý den sleduj videa a filmy jen v angličtině. 
Titulky jsou povoleny.

 | Jednorázové úkoly

 → Přes zahraničí odbor a za dohledu vedoucího 
družiny (musí o tom vědět a musíš mu aktivně 
každý den dávat zprávu o čem si píšete) navaž 
kontakt s družinou nebo oddílem ze zahraničí.

 → Uspořádej s ostatními z družiny dračák (stolní 
hra dračí doupě) přes internet. Musí obsahovat 
alespoň jednoho pána jeskyně (vypravěč) 
a jednoho dobrodruha (hráče) (můžeš si tím splnit 
bod ze stezky vzduchu a ohně číslo 26 - umění se 
vyjádřit). 
Na webu www.drd2.cz najdeš zdarma tzv. 
pirátskou verzi, která obsahuje kromě scénáře 
o pirátech i zjednodušená pravidla, na základě 
kterých můžeš vymyslet vlastní příběh pro 
družinu.
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 → Nauč se, jak se v některém z těchto jazyků 
(Angličtina, Ruština, Španělština, Němčina, 
Francouzština) řekne: skaut, nůž, stan, slib, šátek, 
turbánek, uzel, přátelství a oheň.

 | Splň, kolikrát chceš

 → Zavolej kamarádovi, se kterým jsi od začátku 
karantény nebyl v kontaktu. Zeptej se ho jak se má 
a zkus mu zlepšit den. Volejte alespoň 5 minut. 
(Můžeš tím splnit úkol ze stezky vzduchu a ohně 
číslo 28. Podpora kamarádství – Bližší poznání 
– blíže se seznámím se členem svého oddílu, se 
kterým se moc neznám. Najdeme co nás společně 
baví, co bychom se mohli navzájem naučit.)

 → Uspořádej skupinový videohovor tvé družiny. 
Délka hovoru bude alespoň 10 minut.

 → Nauč se 5 nových slovíček z jazyka, který se 
učíš ve škole. Ty si napiš do sešitu a opakuj si je do 
konce karantény.

 → Pošli kamarádovi z družiny zašifrovanou zprávu 
o alespoň dvaceti slovech. (Využij sms, nebo 
sociální sítě.)

 → Naváž kontakt s někým novým z ověřené 
skautské skupiny (fb nebo Skautský Discord – 
www.discord.gg/NQtkMBA) Zjisti všechna pravidla 

2

3

3

3

3

5

8

http://www.discord.gg/NQtkMBA


challenge pro skauty a skautky

a možná rizika spojená s používáním sociálních 
sítí a uspořádej debatu o tom jak jim můžeme 
předcházet (Splníš si tím bod ze stezky Vzduchu 
a Ohně č. 27. – Komunikace v době sociálních sítí – 
Rizika) 
UPOZORNĚNÍ – Většina sociálních sítí má 
podmínku používání od 13 let, tak ji prosím 
dodržuj!

Skauting

 | Jednorázové úkoly

Splň nějaký úkol ze stezky, se kterou pracujete na schůz-
kách. Za každý bod si můžeš přičíst 4 body. Inspirovat se 
můžeš níže.

 → CESTA ZEMĚ A VODY:

 × Naučím se vázat dva nové uzly a použiji je 
prakticky.

4

Zde jsem získal/a bodů
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 × Vyberu si jednoho kamaráda/kamarádku 
a společně zkusíme přijít na to, jak dlouho 
a proč spolu kamarádíme, co máme 
společného, čeho si na druhém ceníme, co se 
od sebe učíme. Připomeneme si aspoň jeden 
společný důležitý zážitek (jak jsme se začali 
kamarádit, co se nám přihodilo,…).

 × Udělám radost někomu z blízkých 
příbuzných tím, že jim připravím malé 
překvapení (vyrobím dárek, vyzdobím stůl, 
upeču něco dobrého apod.).

 → CESTA VZDUCHU A OHNĚ:

 × Vlastní umělecké dílo. Vytvořím scénář 
scénky, literární dílo (báseň, povídku), hudební 
či výtvarné dílo, které ukážu družině nebo je 
s ní uskutečním.

 × Zašiji roztržené oblečení nebo jinou 
roztrženou věc (např. popruh batohu, obal 
na ešus).

 × Zlepším se v psaní na počítači během 
čtrnácti dnů, např. zvýším rychlost, postoupím 
do další úrovně v psaní všemi deseti, snížím 
počet chyb. Můžeš využít třeba následující 
weby: www.psani-deseti.cz nebo  
www.nedatluj.cz
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 × Naučím se dvě písničky na hudební nástroj, 
na který jsem zatím nehrál/a. (Nemáš doma 
žádný hudební nástroj? Nevadí! Zkus třeba 
cupsong, nebu hru na hřeben!) (4)

 × Vytvořím si svůj osobní erb a vymyslím své 
osobní heslo, které mě budou charakterizovat.

 × Přemýšlím, co mě baví, v čem se chci zlepšit. 
Podle toho si najdu možnost, jak se v této 
oblasti rozvíjet, a uskutečním ji (kroužek, 
vícedenní kurz nebo videokurz, čtení nového 
časopisu, knihy apod.).

 × Poprosím rodiče/prarodiče či jiné příbuzné, 
aby mi vyprávěli, jaké to bylo, když byli dětmi. 
Můžou mi ukázat fotografie, uvařit jídlo, které 
měli rádi jako malí, ukázat hračky apod.

 × Vytvořím rodokmen svojí rodiny zahrnující 
alespoň tři generace. Snažím se zjistit, jací lidé 
moji příbuzní byli (např. čím se zabývali/živili, 
jaké měli zájmy, víru, vzdělání). Uvědomím si, 
komu z nich jsem podobný/podobná, po kom 
jsem co zdědil/a.

 × Nauč se 15 písmen z morseovy abecedy, 
která neznáš (klíč najdeš v příloze na konci).

 × Nauč se uvázat uzel dobrého skutku.
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Covid-19

 | Splň, kolikrát chceš

 → SKAUT JE PRAVDOMLUVNÝ: Tento bod zákona 
zdaleka neznamená jen mluvení pravdy, ale také 
život v pravdě. Věnuj alespoň půl hodiny denně 
prohlížení zpráv, které komentují aktuální dění 
(politika, koronavirus, strava, zdraví obecně, atd.) 
a které jsou sdíleny na sociálních sítích. 
Nad každou informací se zamysli a zkus přijít na 
to, co je pravdivé a co je pouhá dezinformace/
hoax/fakenews/kachna. (Pokud tyhle pojmy 
neznáš, tak si na internetu vyhledej co znamenají, 
nebo se zeptej někoho staršího.) O svoje poznatky 
se poděl se svými kamarády z družiny.

 → SKAUT JE OCHRÁNCEM PŘÍRODY A CENNÝCH 
VÝTVORŮ LIDSKÝCH: při každé nutné výpravě ven 
(nákup, zdravotní procházka apod.) si vezmi pár 
rukavic a posbírej ze země co nejvíce odpadků. 
Všechny poté roztřiď do správných kontejnerů. 
Připiš si 2 body za každé 4 kusy správně 
roztříděného odpadu.

 → SKAUT JE PROSPĚŠNÝ A POMÁHÁ DRUHÝM: 
Domluv se s kamarády z družiny na virtuální 
schůzce, kde si vyměníte zážitky a vtipné historky 
z karantény. Zamyslete se nad tím, co během 
nedobrovolné izolace můžete udělat pro vaše 
okolí, rodiče a příbuzné. Domluvte se, co uděláte 
(například ušít pro rodiče roušky, připravit pro ně 
večeři,…) a poté na dalších virtuálních schůzkách 
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zhodnoťte, jak se vám to podařilo. Při vymýšlení 
aktivit myslete nejen na vaše blízké a na vaše okolí, 
ale především na vlastní bezpečnost!  
Získáte 5 bodů za každou schůzku, na které 
můžete s čistým svědomím říci, že jste pokročili 
s plněním vybraného cíle. Je to na Vás :-)

 → Zavolej prarodičům, zeptej se jak se mají a 
jestli jim něco nechybí. (Splníš si tím bod ve stezce 
vzduchu a ohně číslo 34.)

 
 

 
Vyrábění

 | Jednorázové úkoly

 → Vyrob lodičku ze skořápky od ořechu pro 
každého člena rodiny a společně je pusťe na vodu.

 → Vyrob si krabičku na drobnosti z plastové lahve. 

 → Vyrob si samozavlažovací květináč z plastové 
lahve a vyzdob si ho. Můžeš ho použít k pokusu 
s hráškem ze sekce příroda (návod na něj najdeš na 
konci v přílohách). 
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Zde jsem získal/a bodů
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Vyrob si z kartonu „hodinového manžela“ (na 
skládání triček) a pomož mámě s prádlem. 
(Splníš si tím část bodu ze stezky země a vody číslo 
27. Domácí práce)

 → Vyrob si šachy z plastových víček (můžete si je 
pak s kamarádem zahrát online.)

 → Vyrob lampion z plechovky a udělejte si s rodiči 
„černou hodinku“.

 → Vyrob si peněženku z tetrapaku.

 → Ušij měšec na drobné ze zbytků látek po 
výrobě roušek.

 → Upleť turbánek.

 | Splň, kolikrát chceš

 → Ušij roušku! V současné době jich je nedostatek 
a jejich nošením můžeme částečně zabránit 
rychlému šíření nového koronaviru SARS-CoV-2 
(v příloze na konci sešitu můžeš na jednu takovou 
najít).

 → Slož složitější origami (alespoň obtížnost 2 – 
pokročilý) Vybrat si můžeš na www.origami.cz 
v sekci sbírka diagramů.
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 → Upleť náramek přátelství pro sebe a kamaráda/
kamarádku. Začni s jednoduchým co je v příloze, 
poté můžeš vyzkoušet složitější vzory 
z www.naramkypratelstvi.cz, nebo si vymysli 
vlastní vzor. Fantazii se meze nekladou.

Zábava

 | Úkoly na celý den

 → Vydrž celý den bez komunikačních technologií.

 → Vydrž celý den bez sledování televize

 | Jednorázové úkoly

 → Vytřiď si šatník a věci, které už nenosíš, můžeš 
darovat mladším kamarádům, na charitu nebo 
z nich ušít roušky.

 → Nauč se žonglovat se třemi míčky.
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Zde jsem získal/a bodů
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 → KNÍŽKY:

 × Přečti si Malého prince (dá se stáhnout na 
internetu – odkaz v přílohách na konci sešitu).

 × Přečti si knížku Muž, který sázel stromy (má 
jen 56 stran!).

 × Přečti si knížku Ten, kdo stojí v koutě.

 × Přečti si knížku Mnich, který prodal své 
ferrari.

 × Přečti si knížku 1984.

 × Přečti si knížku u Souostroví gulag.

 → FILMY:

 × Podívej se na film Skauti bez lilie.

 × Podívej se na film Hledání lilie.

 × Podívej se na film Swingtime (dostupný i na 
youtube).

 × Podívej se na film Zrození hrdiny.

 × Podívej se na film Životy těch druhých.

 × Podívej se na film Kód Enigma.
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 × Podívej se na film Tři přání.

 × Podívej se na film Trainspotting

 × Podívej se na film Nedotknutelní.

 × Podívej se na film Vše je ztraceno.

 × Podívej se na film Ztracen v džungli.

 × Podívej se na film Everest.

 × Podívej se na film Schindlerův seznam.

 × Podívej se na film Nicholas Winton –  
– Síla lidskosti.

 × Podívej se na film Trosečník.

 × Podívej se na film Než přišla bouře.

 × Podívej se na film 127 hodin.

 × Podívej se na film Forest Gump

 × Podívej se na film Requiem for a dream

 × Podívej se na film Občanský průkaz.

 → Poslechni si na Spotify skautský podcast.
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 | Splň, kolikrát chceš

 → Udělej něco na, co normálně nemáš čas, 
například kvůli učení, či jiným prioritám.

 → Udělej něco, co už dlouho odkládáš, protože se 
ti nechce. Překonej se!

 → Vybarvi si mandalu (nějaké najdeš v přílohách).

 → Vyber si pokus a uskutečni ho (nápady na 
pokusy najdeš na konci v přílohách).

 → Zahraj si deskovou hru.

 → Zahraj si deskovou hru, kterou jsi ještě nikdy 
předtím nehrál/a. Využít můžeš i online, například 
na webu boardgamearena.com

 → ČETBA:

 × Přečti si knížku dle vlastního výběru.

 × Přečti si knížku na od někoho z rodiny.

 × Přečti si článek v časopisu Skaut.

 × Přečti knížku z povinné četby.
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Zde jsem získal/a bodů
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Příroda

 | Úkoly na celý den

 → Celý týden se snaž šetřit vodou, zkus 
odhadnout, kolik vody za den spotřebuješ.

 → Po domluvě s rodiči se celý týden starej 
o květiny ve svém pokojíčku.

 → Vyzkoušej si pokus s hráškem podle návodu 
umístěného v přílohách na konci sešitu. 

 | Jednorázové úkoly

 → Vyrob si sluneční hodiny podle návodu níže.

 → Opatrně ustřihni jednu větvičku stromu 
s pupenem, dej ji do vody a sleduj, jak roste 
(můžeš ji každý druhý den fotit a udělat 
fotopříběh).

 → Nauč se poznávat 5 květin, které teď na jaře 
kvetou (třeba: devětsil, podběl, křivatec, petrklíč, 
plicník, bledule, sasanka, jaterník, sněženka).

 → Nauč se najít a poznat alespoň 5 souhvězdí, 
která ještě neznáš.
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Mapy

 | Jednorázové úkoly

 → Najdi na mapě nejbližší chráněnou oblast 
a naplánuj k ní výlet pro rodinu, nebo kamarády 
z družiny, na který se vydáte po skončení 
karantény. 

 → Najdi na mapě tři nejvyšší vrcholy z okolí tvého 
bydliště a zjisti, jak jsou vysoké.

 → Představ si, že zítra chceš jet na výlet na kole 
z Chocně do Brandýsa nad Orlicí. Najdi vlaky, 
kterými bys mohl/a jet (pozor, máš s sebou kolo!). 
(Můžeš si tím splnit bod ze stezky vzduchu a ohně 
číslo 1. cestování, Nejlepší spoj)

 → Nauč se pomocí hodinek a slunce určit sever.

 | Splň, kolikrát chceš

 → Naplánuj podle mapy 3 pěší výlety v okolí 
svého bydliště v délce alespoň 8 km. Po skončení 
karantény je můžete zrealizovat s kamarády 
z družiny.
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 → Naplánuj podle mapy (papírové nebo digitální) 
2 cyklo výlety v okolí svého bydliště v délce alespoň 
20 km.

Pohyb

 | Úkoly na celý den

 → Jdi se projít do přírody. Ujdi alespoň 5 km. 
(Úkol můžeš plnit pouze pokud to dovolují rodiče 
a platná nařízení vlády.)

 → Jeď na kole na výlet do přírody. Ujeď alespoň 
15 km. (Úkol můžeš plnit pouze pokud to dovolují 
rodiče a platná nařízení vlády.)

 | Splň, kolikrát chceš

 → Zacvič si jogu. Pokud jsi to nikdy nedělal/a, 
můžeš využít nějaké video na youtube. Cvičení 
se věnuj alespoň 30 minut.

 → 15 minut se poctivě protahuj.

3

4

3

3

Zde jsem získal/a bodů
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Covid-19

 → Udělej stojku o zeď (ale dávej při tom pozor!) 
a vydrž alespoň 30 vteřin. Výsledek si zapiš do 
tabulky a sleduj zlepšení.)

 → Najdi si na youtube challenge Bring Sally Up 
a vyzkoušej, jak dlouho vydržíš. Pokud tě zaujme, 
můžeš to zkoušet každý den, zapisovat si svoje časy 
do tabulky a pozorovat zlepšení. Pokud vydržíš 
klikovat celou dobu, můžeš si přičíst 10 bodů, 
které se ti započítají pouze jednou. Dávej pozor 
na správné provedení cviků!

 → Skákej minutu přes švihadlo a vyzkoušej kolik 
zvládneš přeskoků. Výsledek si každý den zapiš do 
tabulky a sleduj zlepšení.

Self care

 | Jednorázové úkoly

 → Vyrob si motivační nástěnku, kde budou věci 
co ti dělají radost. Můžeš vystřihovat z časopisů, 
malovat, tisknout obrázky, používat fotky, nebo 
cokoliv jiného, co se ti bude líbit.

3

3

4

Zde jsem získal/a bodů
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challenge pro skauty a skautky

 → Vision board – vytvoř si prostor (nástěnku, 
papír nebo plakát), který využiješ na koláž svých 
přání a snů. Použij fotky, obrázky, malůvky 
a cokoliv dalšího tě napadne. A pamatuj – při 
snění se žádné meze nekladou! (Splníš si tím bod 
ze stezky země a vody číslo 20.)

 → Napiš všechno co se chceš v roce 2020 naučit 
a co chceš vyzkoušet nového.

 → Vytvoř si harmonogram na celý den. 
Nezapomeň na čas na odpočinek. (Splníš si tím bod 
ze stezky vzduchu a ohně číslo 23.)

 | splň, kolikrát chceš

 → Vyrob si šumivou bombu do koupele 
a vyzkoušej ji.

 → Vyrob si a vyzkoušej pleťovou masku.

3

3

2

2

Zde jsem získal/a bodů
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Covid-19

Domácí povinnosti

 | Jednorázové úkoly

 → vylepši svou manuální zručnost a nauč se 
některou z následujících věcí. Za každou máš po 
dvou bodech. 

 × Vyspravit ponožky.

 × Záplatovat roztržené oblečení.

 × Úhledně přišít utržené knoflíky.

 × Opravit rozbitý zip.

 × Správně žehlit košile.

 × Pověsit vyprané prádlo tak, aby ho nebylo 
potřeba žehlit.

 | Splň, kolikrát chceš

 → Vysaj celý byt/dům.

 → Utři prach z poliček a parapetů ve svém 
pokojíčku.

2

2

2

2

2
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celkem jsem získal/a bodů

challenge pro skauty a skautky

Zde jsem získal/a bodů

 → Ukliď si ve svém pokoji vše na své místo 
a udržuj naprostý pořádek alespoň 3 dny.

 → Po celý týden vynášej koš na odpadky a tříď 
odpad.

 → Udělej to, co je doma potřeba.

4

4

3
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Covid-19

přílohy

 | návod na dobráček

26



challenge pro skauty a skautky

 | klíč k morseově abecedě
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Covid-19

 | přečti si knihu malého prince

 → odkaz zde: http://skolasloup.wz.cz/
studMaterialy/Exupery---Mal-princ.pdf

28
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challenge pro skauty a skautky

 | rukodělky
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Covid-19

Náramek přítelství
Potřeby

3 barvy bavlnek - od každé 2x90cm

Příprava

Ustřihneme 90 cm dlouhé nitě, které svážeme a přišpendlíme k podložce. Pak je seřadíme podle
barev.

přízí č. 1 vážeme dvojité uzlíky zleva kolem nití č. 2, 3, 4, 5 a 6

po dokončení první řady se nití č. 1 stává původní nit č. 2

opakujeme podle obr. I celý postup se všemi nitěmi ve
stanoveném barevném pořadí. Po šesti řadách jsou nitě
opět ve stejném pořadí jako na začátku. Podle obr. I opakujeme
tak dlouho, dokud náramek nemá potřebnou délku.

Zakončení

Nitě rozdělíme, upleteme copánek a zavážeme. Uzlík ze
zavíracího špendlíku uvolníme, upleteme rovněž copánek a
zavážeme.
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challenge pro skauty a skautky

samozavlažovací květináč
Potřeby

1 petlahev s víčkem,savé knoty (skelná tkanina, ale postačí i vlna, nebo širší tkaničky od bot), nůžky

Postup výroby

1. Prázdnou PET lahev pomocí nůžek rozdělíme na dvě přibližně stejné části.

2. Zkontrolujeme ustřihnuté okraje lahve, případně je zarovnáme. Do víčka pomocí nůžek
vytvoříme 4 otvory. 2 otvory pro savý knot a 2 otvory pro přívod vzduchu.

3. Do vzniklých 2 otvorů ve víčku provlečeme savý knot (v nouzi může být i širší tkanička od bot,

rovázek, atd.).

4. Nasadíme obrácenou stranu (hrdlem dolů) horní část PET lahve do spodní. Upravíme délku
knotů, aby se dotýkali dna spodní lahve.

5. Hotovo. Spodní část naplníme vodou, horní zeminou amůžeme zasadit rostlinku, či bylinku.

6. Nepovinně: Květináč můžeme nabarvit nebo polepit izolační páskou, kreativitě se meze
nekladou. Optimální je to u horní nádobky, aby slunce nevysušovalo kořenový bal. .
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challenge pro skauty a skautky

 → Vyrob si sluneční hodiny:

 × Potřebuješ: hodinky, nějakou tyč (délka 
alespoň 20 cm)

 × Upevni tyč tak, aby se nehýbala, a pod ni 
podložku, na kterou můžeš kreslit (možností 
je mnoho: můžeš využít i pevné tyče na 
vašem balkóně, tenký stromek nebo klacek; 
zaznamenávat polohu stínu jde křídou, 
tužkou, kamínky… prostě cokoli tě napadne).

 × V každou celou hodinu označ místo tam, kde 
je stín

 × Podle hotových hodin jeden týden zkus 
měřit čas (pozor na změnu času, zimní čas je 
podle sluníčka, při letním čase musíš jednu 
hodinu odečíst)
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 | pokusy

 → Pokus s hráškem:

1. Nechej na vlhké vatě naklíčit hrášek.

2. Rozděl ho do dvou květináčů (které si 
mimochodem můžeš sám vyrobit – sekce 
Rukodělky).

3. jeden květináč dej na okno, kam svítí 
sluníčko a druhý zavři do tmy (dej přes něj 
krabici, zavři ho do skříně…).

4. Už po pár dnech uvidíš rozdíly mezi 
rostlinkami na světle a ve tmě – zkus si 
vyhledat, proč to tak je.
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Covid-19

 | vybarvi si mandaly
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Prostor pro 

Tvoje poznámky:

V případě nějakých nejasností se ptej 
na emailu rybkovalucie@skaut.cz. 

Budeme rádi za zpětnou vazbu!



covid-19

challenge
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