Světlo Tvým krokům, Poutníku!
Dnes jsi na začátku své cesty oddílem. Na této cestě Tě budou provázet
oddíloví vedouci, Rádci, oddíláci a taky naše vzdělávání. Právě držíš v ruce
Nováčkovskou zkoušku, ve které Tě čeká úvodních 15 bodů, které Ti
pomohou s rozkoukáním se v oddílovém životě. Splnění bodů Ti mohou
potvrdit svým podpisem vedoucí i Rádci. Na Nováčkovskou zkoušku
následně navazuje Dovednostní zkouška a Základní oddílová zkouška.
Vyvrcholením by pro tebe měl být vstup do Kmene.
Tento status není ani tak funkcí, jako spíš hodnotou. Kmeňákem se rozumí
každý, kdo je členem Kmene, tedy uskupení jedinců, kteří úspěšně splnili
Základní oddílovou zkoušku. Kmeňákem se může stát jakýkoli Poutník v
jakémkoli věku. Být členem Kmene je čest a zároveň určitá pokora. Kmeňák
by měl z principu udržovat v oddíle rovnováhu a být vzorem pro ostatní.
Zároveň pouze členové Kmene mohou plnit různé rozvojové Stezky, jako je
Stezka Sportu, Stezka Bylinkářství, Stezka Zdravovědy…
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1) Založ si svůj osobitý zápisník s tvrdými deskami a spolu s tužkou ho nos na všechny poutnické akce.
2)

Podepiš si ho a napiš do něj základní údaje
• Adresa
• Telefonní čísla na rodiče
• Telefonní číslo na hlavního vedoucího

3) Vlož si do něj tuto Nováčkovskou zkoušku a nos ji neustále při sobě.
4) Nakresli si do něj poutnický znak.
5) Víš, co se děje při oddílovém nástupu?
Nejprve se postavíme do určitého tvaru (půlkruh, kruh, ovál, …), poté se ztišíme a odpovíme na pozdrav
vedoucího nástupu. Při nástupu si nepovídáme s kamarádem, nesedíme, neopíráme se o nikoho druhého a
dáváme pozor. Při ukončení nástupu opět odpovíme na pozdrav a je rozchod nebo začíná aktivita.
6) Umíš poutnické podání ruky?
Poutnické podání ruky je zalomením a díváním do očí. Používáme ho při gratulaci k úspěchu/narozeninám,
příchod na akci a rozloučení se.
7) Nauč se poutnický uzel a uzlovačku nos na všechny poutnické akce.
8) Víš, co jsou měňáky a kde zjistit, jak systém funguje.
Měňáky jsou poutnické platidlo, za které si můžeš kupovat hezké oddílové předměty, jako je láhev na vodu
se znakem, mikina se znakem nebo krásný nůž. Všechny předměty si můžeš dohledat na našich webových
stránkách, stejně tak tam najdeš, kolik Měňáků dostaneš za výpravu, tábor, schůzku nebo za příspěvek do
oddílového časopisu.
9) Víš, co to je oddílová vlajka.
10) Víš, co to je schůzka, výprava, jednodenka, tábor a Borcovka?
Schůzky probíhají jednou za týden ve středu a jsou dlouhé 2 hodiny. Výpravu máme minimálně jednou do
měsíce a trvá zpravidla od pátku do neděle. Párkrát do roka máme akci více jak 3 dny (podzimní prázdniny,
velikonočka, červencová akce). Jednodenka je výlet na jeden den, který se buď uzavřený jen pro oddíl nebo
otevřená akce a můžou se jí účastnit přátelé, kamarádi a rodiče. Tábor máme zpravidla 14 dní na přelomu
července a srpna. Spíme v podsadových stanech, koupeme se v nádrži a vaříme si ve srubu. Borcovka je
akce zaměřená na vzdělání. Ať už se jedná o rukodělnou činnost, přednášku nebo seminář.
11) Víš, jak se přihlásit na akci.
Na akci se se přihlásíš na našich webových stránkách oddilpoutnici.cz v nejbližších akcích. Najdeš si akci,
kam se chceš přihlásit a pomocí formuláře k dané akci to uděláš. Než půjdeš k plnění tohoto bodu, tak si to
určitě vyzkoušej.
12) Jeď na výpravu a vlep si do něj svůj první paměťák.
13) Znáš jména / přezdívky alespoň 5 vedoucích.
14) Vypiš 5 jmen kamarádů z Poutníků.
15) Popiš svůj nejlepší zážitek z poutníků (alespoň 5 vět).

Nezapomeň mít vše zapsané ve svém zápisníku.
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Přehled splněných bodů
BOD

PODPIS

DATUM

BOD

1)

zápisník

9) vlajka

2)

údaje

10) akce

3)

zkouška

11) přihlášení

4)

znak

12) paměťák

5)

nástup

13) přezdívky

6)

pozdrav

14) kamarádi
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15) zážitek
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Měňáky
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