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Základní oddílová zkouška
Vydána jako 53. publikace TON - Tajného oddílového nakladatelství
Neprodejný materiál pro potřebu členů a přátel oddílu Poutníci.
Pro první vydání upravila Pěnkava, Bláťa a Opičák.
Zdroje:
Zálesácký rok, Turistický zápisník, Rozum do kapsy, metodiky ZDrSem, Kniha o uzlech, Frank Elstner, Praha, 1927,
nápady a zkušenosti vedoucích oddílu.
Základem byla Základní oddílová zkouška oddílu Tuláci Malešice z roku 1993, 2003 (Michal „Vačice“, Nikola, Ája, Kuba,
Jezule, Macek, Luděk, Beruna) a revidovaná ZOZ Poutníků z roku 2015.
Kontakt na oddíl:
E-mail: oddilpoutnici@gmail.com
Oddílové stránky: https://www.oddilpoutnici.cz
Facebook: facebook.com/oddil.poutnici
Youtube: youtube.com/oddilpoutnici
Instagram: @oddilpoutnici
Působíme pod Asociací turistických oddílů mládeže České republiky,
Asociací TOM ČR, A-TOM

Světlo tvým krokům, Poutníku!
Tato zkouška je ze všech tří zkoušek nejrozsáhlejší. Díky ní se naučíš a u plnění bodů ověříš své schopnosti
pobytu v přírodě, rozšíříš si kulturní znalosti i IT dovednosti. Taktéž se seznámíš se základy zdravovědy, vázání uzlů a šifrování.
Během plnění Základní oddílové zkoušky budeš mít dostatek času být v oddíle již nějaký čas, pochopit co a jak se
děje a zároveň budeš vědět, co tě z toho, co děláme, nejvíce baví. Až splníš svůj Tajný bod, budeš předvolán před
Kmenovou radu a přijat do Kmene, kde obdržíš vlastní poutnickou palestinu.
Touto zkouškou tvá poutnická cesta ale nekončí. Naopak se ti otevírají široké možnosti, co a jak dále. To probereš
spolu s určeným vedoucím a zvolíš si, jakým směrem se vydáš. Buď se budeš chtít dále věnovat výchově dětí a vydáš se na
Stezku Rádce. Na té tě bude provázet tvůj křídelník a naučíš se připravovat hry, vést skupinky dětí, uspořádat menší aktivity
apod. Je to první krok k tomu stát se vedoucím. Pokud tě výchova dětí neoslovuje, je cestou splnit si nějakou z jiných Stezek.
A nyní se pusť do práce. Čeká tě náročná, pestrá a úžasná cesta. Přejeme ti, ať Základní oddílovou zkoušku
dokončíš včas a zdárně.

DESATERO ZÁKLADNÍ ODDÍLOVÉ ZKOUŠKY
1. Měj na paměti, že od splnění prvního bodu ZOZ ti běží lhůta 12 měsíců. V této lhůtě musíš splnit 59 bodů zkoušky,
tedy až na Tajný bod. Nepodaří-li se ti tato lhůta splnit, nemáš možnost vstoupit do Kmene.
2. Na našem Youtube kanále najdeš výuková videa k jednotlivým bodům. A také naše knihovna obsahuje knížky a
časopisy, kde najdeš odpovědi na své otázky.
3. Většina bodů vyžaduje přípravu. Ptej se proto včas ostatních oddíláků na cokoliv, než půjdeš nějaký bod plnit.
Není ostuda se ptát, vždyť jde o to něco poznat a naučit se.
4. Je pravidlem, že 24 hodin před plněním bodu se o něm nesmíš s nikým radit a ani se dívat na zadání v ZOZ.
5. Jednotlivé části zkoušky není nutné plnit popořadě, jak jsou sepsané. Možné je plnit samostatně také každý
jednotlivý bod.
6. Zkoušet tě může kterýkoliv Kmeňák. Až na oddíl Zdravověda, který lze plnit pouze u oddílových zdravotníků, popř.
Kmeňáků, kteří mají splněnou Stezku zdravovědy.
7. ZOZ si neplň jen u jednoho Kmeňáka. Vyhledávej si podle bodů ty, kteří se lépe orientují v daném odvětví.
8. I zkoušení některých bodů vyžaduje přípravu. Dej proto vždy včas dopředu vědět zkoušejícímu, že právě u něj
chceš to či ono plnit.
9. Splnit zkoušku a stát se členem Kmene je čest, která zavazuje být dobrým a potřebným člověkem. Ať se těchto pár
stran v tvých rukou nestane jen bezcenným popsaným papírem!
10. Tou největší odměnou pro tebe může být pocit, že jsi to dokázal. Že ses naučil něčemu novému a že něco, co má
smysl, můžeš začít předávat dál.

POUTNICKÉ HODNOTY
DŮVĚRNÉ VZTAHY
Budujeme pozitivní vztahy založené na důvěře sami k sobě a ke svému okolí na základě otevřenosti a pozitivní zkušenosti. Vkládáme
důvěru do jednotlivců s jejich odlišnostmi, které vnímáme jako přirozenou součást. Jsme si vědomi dopadu vlastního jednání, za které
přijímáme odpovědnost. Vážíme si lidství, věcí i přírody.
RŮST OSONOSTI
Každému poskytujeme příležitost pro rozvoj osobnosti díky spolupráci a podpoře při zdolávání osobních
a skupinových výzev. Podporujeme demokratické principy a budujeme kladné hodnoty pro současnost
i budoucnost. Poznáváme a rozvíjíme osobní kvality, přičemž tempo a hloubka rozvoje jednotlivce záleží na daném člověku.
KVALITA
Naše činnost je rozmanitá, inovativní, neotřelá a překvapivá. Výsledné i průběžné potěšení z programů je důležité pro účastníky
i pro organizátory. Propojujeme emoce, rozum i pohyb. Rozvíjíme kompetence důležité pro fungování ve společnosti i praktické
dovednosti. A to s vědomím, že vzhledem k rozvoji osobnosti je nejlepší, když řešení problémů nalézají lidé sami. Kvalitu podporujeme
otevřeností, průběžným vzděláváním a reflektováním nabytých zkušeností. Komunikujeme mezi sebou i o citlivých věcech
a vyjasňujeme si postoje, přičemž ctíme soukromí. Máme vlastní metodiky a bereme si to nejlepší od inspirativních lidí a spolků. Bereme
ohled na etiku i ověřená fakta. Nikdy nikoho záměrně neohrožujeme.
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TURISTIKA A SPORT
1. KOMPAS A BUZOLA




Pomocí buzoly (kompasu) dokážeš zorientovat mapu.
Správně označíš směr azimutu daného zkoušejícím.
Naměříš azimut směru, který ti zkoušející ukáže.

co je to azimut?

určení azimutu v mapě

určení azimutu v terénu

2. GPS


Vysvětlíš svými slovy, jak funguje GPS (Global Positioning System – celosvětový systém na určování polohy).

GPS je polohovací systém, který určuje tvoji pozici pomocí souřadnicové osy. Každé místo na Zemi má svoje číslo na
vodorovné a svislé ose. Tvoje GPS přijímací zařízení chytá signál, který vysílají družice, které obíhají Zemi. Když chytne signál
alespoň od 3 družic, lze pomocí průsečíků kružnic vypočítat tvou polohu. Podobně fungují i navigace, které chytají signál
od mobilních operátorů.

 Nejpoužívanější souřadnicové formáty jsou N 49°40.219', E 15°5.598' a 49.6703322N, 15.0933083E. U zkoušky
ukážeš, kam tyto souřadnice vedou.
 Najdi sám 1 kešku (můžeš poprosit rodiče či vedoucího, aby šel s tebou, ale pouze jako doprovod). Nesmí ti pomáhat
ani s vyhledáním konkrétní kešky na internetu.

3. TOPOGRAFICKÉ ZNAČKY
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hájovna

hrad

zřícenina

Kostel

kaple

hostinec

pošta

bažina

zdravotní středisko

nemocnice

rozhledna, věž

tábořiště

 Zakresli si do zápisníku libovolných 20 topografických značek, které najdeš v mapě.
 Dokážeš říct, k čemu slouží.
 Poznáš alespoň 12, které jsou na obrázku.

4. SVĚTOVÉ STRANY






Víš, co to jsou světové strany.
Dokážeš je vyjmenovat v angličtině (South, North, East, West).
Víš, proč buzola neoznačuje sever písmenem S, ale N.
Vyjmenuješ alespoň 5 způsobů, kterými spolehlivě určíš sever.
Na obrázcích najdeš i způsoby, které nejsou v Česku spolehlivé. Víš, o kterých je řeč?

mraveniště

pařez, lišejník

mobil / GPS

kompas / buzola

hvězdy

včelín

větve na horách

stín v poledne (pozor letní čas)

hodinky (pozor na letní čas)

kostel
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5. VÝLET



Ujdi mimo oddílovou akci alespoň 10 km. Ideální je nějaký výlet. Před plněním bodu vše konzultuj se svými rodiči. Ty
můžeš na výlet vzít s sebou, také sourozence, kamarády apod.
Cestu si zaznamenej do svého poutnického zápisníku a napiš o tom krátkou zprávu do oddílového časopisu.

6. NOVÝ SPORT



Vyzkoušej nějaký druh sportu, který jsi ještě nikdy nezkoušel. Předem se domluv se svými rodiči.
Zaznamenej to jakoukoli formou do svého poutnického zápisníku a do oddílového časopisu.

7. CVIČENÍ


Alespoň 14 dnů každé ráno minimálně 5 minut cvič. Pokud jeden den zapomeneš, začni od začátku. Že jsi to dokázal,
prohlásíš u zkoušejícího na svou čest! Ve zdravém těle zdravý duch.

TÁBORNICTVÍ
1. STAN
 Postav stan a zase ho slož bez pomoci ostatních.
 Bod můžeš plnit i mimo oddílové akce. Stačí se natočit na nepřerušované, nesestříhané video, kde budeš po celou
dobu vidět. Video doruč svému zkoušejícímu.
 Pokud chceš bod plnit na oddílové akci, domluv se před ní s garantem a zkoušejícím. Nezapomeň si s sebou vzít stan
z klubovny (zapůjčit si můžeš třeba na schůzce).

2. BATOH LEVEL 2
 Na výpravě vybalíš celý svůj batoh a zase ho pěkně sbalíš. Při tom řekneš, co kam si dáváš a proč zrovna v takovém
pořadí.

3. UMĚLEC
 Vyrobíš nějaké umělecké dílo ze dřeva s použitím techniky vyřezávání. Lodička, totem, okrasná vycházková hůl,
madonka…
4. OHNIŠTĚ
 Vybereš vhodné místo pro vytvoření ohniště a řekneš proč. Vyjmenuješ alespoň 5 míst, kde by to vhodné nebylo.
 Postavíš sám jedno z těchto ohnišť, které ti vybere zkoušející. Ostatní dokážeš nakreslit.

pagoda

hranice

pyramida

hlídkový oheň

 Dokážeš u každého z nich říct, kdy je vhodné využít právě onen typ.
 Pagoda a hranice jsou ohně slavnostní. Při zkoušce vysvětli, k čemu slouží a jak se u slavnostního ohně správný Poutník
chová.
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5. PŘEPALOVÁNÍ PROVÁZKU
 Tvým úkolem je přepálit provázek do jedné minuty ve výšce 1 metru nad zemí s pomocí maximálně tří sirek.

PŘÍRODA
1. DĚLENÍ ROSTLIN


Dokážeš vysvětlit dělení rostlin na byliny a dřeviny a vyjmenuješ příklady, a to nejméně 5 z obou skupin. Provedeš si o
tom zápis do poutnického zápisníku a předvedeš jej u zkoušky. Můžeš přiložit i obrázky rostlin.

2. LISTNATÉ STROMY


Ukážeme ti 4 listy stromů z uvedených 12 a ty je správně pojmenuješ a řekneš, jaké jsou jejich plody. Zároveň
u zkoušky předvedeš 4 tvé fotky s názvem stromů a vlepené listy z těchto stromů v zápisníku.

dub - žaludy

habr – oříšek v listenovém
obalu (křídle)

buk - bukvice

osika - zelenohnědé tobolky

bříza - okřídlená nažka, která
je součástí jehnědy

lípa – oříšek, semeno

jasan - křídlaté nažky

javor - dvounažka

topol - nazelenalé tobolky

vrba - nažloutlé tobolky

jeřáb – rudé kuličky

jírovec (kaštan) - kaštany
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3. JEHLIČNATÉ STROMY


Ke zkoušce přineseš a správně pojmenuješ vlastnoručně nasbírané šišky smrku, borovice a modřínu.

smrk

borovice

jedle

tis

modřín

4. HERBÁŘ


Ke zkoušce přineseš vlastnoručně zhotovený herbář, který má nejméně 5 listů A4 z tvrdého papíru nebo čtvrtky. Čtvrtky
svaž, nebo je vhodně uprav, aby se nerozpadaly. Jednou z nasbíraných rostlin by měla být bylina a popis k čemu
slouží (pokud tě toto téma zajímá, můžeš v budoucnu splnit Stezku bylinkářství). Každý list ať obsahuje mimo vzorku
rostliny:
o
o
o
o
o
o

jméno rostliny (česky i latinsky)
místo sběru a jeho stručný popis (louka, les, atp.) – tady dbej na to, aby bylo nasbíráno v přírodě, ne ve městě
početnost (na místě jich bylo hodně, málo…)
při jakém počasí jsi sbíral
datum sběru
první list: nadpis, jméno autora a místo vyhotovení

Herbář si můžeš doplňovat i po splnění tohoto bodu.

5. PTÁCI



Podle obrázků poznáš alespoň polovinu z těchto uvedených ptáků. Všechny měj s popisem a v barvách zakreslené
ve svém poutnickém zápisníku a ukaž je u zkoušky.
Než budeš plnit zkoušku, najdi ptačí hnízdo, zkus určit jakého ptáka je, vyfoť si ho a nalep fotku do zápisníku a taktéž
ukaž u zkoušky. Nezapomeň, že při hnízdění se ptáci neruší.
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vlaštovka obecná

sojka obecná

straka obecná

špaček obecný

konipas bílý

ledňáček říční

kos černý

čáp bílý

sýkora koňadra

datel černý

strakapoud velký

koroptev polní

6. POZOROVÁNÍ


Usaď se někde v přírodě (les, louka, nebo i zahrada) a pozoruj alespoň 15 minut okolí. Zaznamenej co nejvíce živých
organismů (od rostlin – zkus je určit, přes ptáky po hmyz, který leze v trávě). Udělej o svém pozorování záznam do
poutnického zápisníku a předlož jej pro splnění tohoto bodu k nahlédnutí.

7. STOPY


Poznáš na obrázcích nejméně 3 z předložených stop zvířat z dále uvedených možností. Ve svém zápisníku máš
nakreslené nejméně tyto:

JEŽEK
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8. SÁDROVÝ ODLITEK




Udělej sádrový odlitek jedné stopy zvířete žijícího na
svobodě (nebo i psí stopu v případě, že jsi ji nalezl v
přírodě a není to stopa tvého psa) a dones ji ke
zkoušce.
Odlitek po vytvrdnutí očisti a omyj. Pokud odlitek
natřeš olejem, můžeš jej otisknout do husté sádrové
kaše a získat tak věrný obraz stopy v přírodě. Odlitky
si můžeš nabarvit pomocí temper.

9. HOUBY



Víš, že houby mohou být jedlé, nejedlé a jedovaté.
Najdi si z každé skupiny v přírodě nejméně tři příklady,
vyfoť je a nalep do svého zápisníku a předveď je
u zkoušky.

10. SOUHVĚZDÍ




Dokážeš vyjmenovat 10 souhvězdí.
Do zápisníku si nakresli 3 souhvězdí, které se ti nejvíce líbí. Za tmy na obloze najdeš nejméně tyto útvary: Malý vůz,
Velký vůz, Polárka.
Ve svém zápisníku předlož u zkoušky nákres svého vlastního souhvězdí, které při pozorování najdeš, vymyslíš
a pojmenuješ spolu s kamarádem/rodiči (můžeš k tomu využít některou z aplikací pro telefon: Sky Map, Planet Finder,
Strar Tracker, Star Map, Star walk apod.)

 Malá medvědice (její součástí je Malý vůz)
 Velká medvědice (její součástí je Velký vůz)
 Kassiopeia
 Orion
 Pegas
 Lyra
 Šíp
 Labuť
 všechna znamení zvěrokruhu (např.: beran, ryba, panna,
blíženci, váhy, střelec, kozoroh, býk, vodnář…)
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11. ROČNÍ OBDOBÍ



Znáš zpaměti začátky ročních obdob.? Vysvětli, proč se střídají roční období.
U zkoušky také předlož zápis ve svém zápisníku, kde bude popsána tradice, která souvisí s jedním z ročních období,
které si vybereš.
jaro

jarní rovnodennost

20. 3.

léto

letní slunovrat

20. – 21. 6.

podzim

podzimní rovnodennost

22., nebo 23. 9.

zima

zimní slunovrat

21. nebo 22. 12.

12. EVOLUCE


Víš, co je to evoluce a máš ve svém poutnickém zápisníku napsáno nejméně 5 pravěkých zvířat, víš jejich jména
a z jaké jsou doby.

Evoluce = vývoj života na Zemi
Zjednodušená časová osa
Období:
Prvohory
Druhohory
Třetihory
pleistocén
Čtvrtohory
holocén (současnost)

Vyskytující se živočichové:
trilobiti
dinosauři (stegosaurus, tyranosaurus, brontosaurus…)
savci
pralidé, mamuti
lidé

13. OCHRANA PŘÍRODY





Vlastními slovy dokážeš vysvětlit, proč je třeba přírodu chránit.
Co pro ochranu přírody můžeš udělat ty sám?
Vypěstuj rostlinu a přines ji ukázat ke zkoušce.
K čemu je dobrý les – vyjmenuj 3 příklady.

ZDRAVOVĚDA
1. LÉKÁRNIČKA


Víš, co nejzákladnějšího má obsahovat lékárnička na výpravu (1–3 dny). Pořiď si svou vlastní lékárničku, kterou budeš
vozit na akce. Pro splnění tohoto bodu svou lékárničku předveď a popiš, co v ní máš a k čemu to použiješ. Zde
uvedený seznam je opravdu ten nejzákladnější:
o dezinfekce
o náplasti
o obvaz
o pružné obinadlo
o třícípý šátek
o paralen
o nůž nebo nůžky
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2. PRVNÍ POMOC


Víš, co dělat, když tě potká:

drobné řezné
a bodné rány,
odřeniny

klíště

Komáří, včelí,
sršní a vosí
bodnutí

Opláchneme vodou, prohlédneme, zda v ráně není nečistota, vydezinfikujeme.
Podle potřeby stáhneme okraje rány (speciálně upravenou náplastí, tzv.
leukostehem, nebo mašličkou), nebo přelepíme náplastí, případně zavážeme
obvazem.
Potřebovat budeme rukavice, dezinfekční roztok a pinzetu, klíšťky nebo speciální
kartu, to vše určené pouze k odstraňování klíšťat. V případě nouze (v přírodě) je
možné klíště odstranit jen vytáčením prstem bez jakýchkoli pomůcek. Protože se však
zvyšuje riziko infekce, přistoupíme na tuto možnost jen v nouzové situaci. Odstranění
klíštěte bychom na druhou stranu neměli zbytečně odkládat, protože s dobou přisátí
se také zvyšuje riziko nákazy.
Jak vytáhnout klíště: Natáhneme si rukavice a místo přisátí dezinfikujte. Pak pomocí
klíštěk, pinzety nebo speciální karty se zářezy kýváme klíštětem opatrně ze strany na
stranu. Po chvíli se klíště uvolní. Po vyjmutí klíštěte místo opět dezinfikujte.
Když se klíště nepodaří vyndat celé: V případě, že se klíště přetrhne a přední
část zůstane v ráně, vyhledáme lékaře.
Jak bezpečně zlikvidovat klíště: Před možnou infekcí se chráníme rukavicemi. Klíště
vhodíme do záchodové mísy nebo ho zabalíme do kousku papíru a spálíme. V
žádném případě klíště nedrtíme, nemačkáme nebo neštípeme mezi nehty.
V následujících 3 týdnech sledujeme místo přisátí klíštěte. Malá červená skvrnka je
normální, ale pokud se začne zvětšovat nebo uprostřed vybledne, vyhledáme co
nejdříve lékaře.
Pokud v místě bodnutí zůstane žihadlo, opatrně ho vyjmeme (pozor na jedový
váček, který může u žihadla také někdy zůstat. Pokud ho náhodou zmáčkneme,
přidáme jed do rány.) Ránu poté vydezinfikujeme. Komáří či vosí štípanec lze zklidnit
gelem, vhodný je například Fenistil. Pomůže také obyčejná ledová voda nebo přímo
led. Účinný je i plátek okurky či stará dobrá cibule. Podobně jako popáleniny od
slunce můžeme bolavé místo chladit pomocí jogurtu. Stejně lze ošetřit také bodnutí
od sršně. Kdo mívá prudkou reakci na vosí bodnutí, zpravidla podobně opuchne
také po setkání se sršní. Pokud je někdo silný alergik, musí dostat injekci, kterou mívá u
sebe, nebo se mu zavolá záchranná služba.

vyvrknutý
kotník

Stáhnout pružným obinadlem, ne moc silně! Na nohu pak nedošlapovat, držet ji
spíše v poloze nahoře (nebo alespoň vodorovně), aby se do ní nehrnula krev.

drobné
popáleniny

Nikdy nechladíme sněhem či ledem! S popáleninami většími než dlaň jedeme vždy k
lékaři!

zlomeniny

Máme-li podezření na zlomeninu končetiny, tak zajistíme komfort a voláme 155, kde
nás navedou, co a jak máme dělat a popřípadě pošlou záchranku.

umělé dýchání

Zajistíme průchodnost dýchacích cest zakloněním hlavy, a pokud postižená osoba
stále nedýchá, tak voláme linku 155 nejlépe na hlasitý odposlech, abychom měli
volné ruce k srdeční masáži.

Všechny uvedené situace vyžadují buď přítomnost, nebo přímo zásah zdravotníka, zlomeniny po ošetření
samozřejmě převoz k lékaři! Pokud budeš mít zájem, můžeš dále rozvíjet znalosti ve Stezce zdravotníka.
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3. RZS


Zvládneš fiktivní rozhovor s rychlou záchrannou službou (RZS).

4. INFEKCE


Víš, co je infekce a jak se jí vyvarovat.

5. POUŽITÍ ŠÁTKU


Na obrázcích je několik provizorních obvázání zranění pomocí šátku. Dobře si je prohlédni, vezmi si šátek a zkus si je.
U zkoušky budeš muset jeden ze způsobů, který ti vybere zkoušející, provést.

6. STOLIČKA


Umíš s kamarádem z rukou vytvořit stoličku a víš, kdy ji NEpoužívat.

7. STABILIZOVANÁ POLOHA


Víš, co je to stabilizovaná poloha a k čemu slouží.

Jde o uložení zraněného tak, aby zůstaly volné dýchací cesty a aby se nezatěžovala funkce životně důležitých orgánů.
Zraněného (který je v bezvědomí, ale dýchá a srdce mu bije a víš, že pohyb s jeho tělem mu nemůže přitížit) položíme na
záda, nadzvedneme v pase (za pásek kalhot a podobně), podsuneme mu nataženou levou ruku pod tělo, pak uchopíme
pravou ruku a levou nohu, ohneme je a přiblížíme co nejvíc k sobě. Zatáhneme a převrátíme ho na bok. Hlavu co nejvíce
zakloníme, pravou rukou podložíme obličej a zkontrolujeme dýchání a tep srdce.
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8. LÉČIVÉ ROSTLINY




Najdeš (v přírodě) nejméně 5 zde uvedených léčivých rostlin a nakreslíš si jejich podobu do poutnického zápisníku.
Dokážeš zpaměti říct jejich nejzákladnější použití, které je tu uvedeno.
Nasbírané rostliny buď vysuš a přidej si je do svého herbáře, nebo jen přines ukázat ke zkoušce.
Pokud z rostlin nebudeš dělat čaj, utrhni vždy pouze jeden kvítek.

bez černý
čaj z květů na nachlazení a
angínu

heřmánek pravý
čaj z květů pro pocení

hluchavka bílá
květní korunky bez zelených
kalíšků proti nadýmání

jahodník, ostružiník, maliník
zelené listy proti zánětům

šípek
čaj z listů od května do září
pro zvýšení odolnosti, proti
infekcím

řebříček obecný
nať a květ snižuje horečku a
krevní tlak, Zvyšuje srážení
krve

prvosenka jarní
proti kašli, astmatu, chřipce
a prochladnutí, srdeční
slabosti, závratích, dně,
ledvinných onemocnění

jitrocel kopinatý
odvar ze sušených listů působí
proti zánětům a ničí bakterie

Při sbírání léčivých rostlin šetříme přírodu, sbíráme jen za suchého počasí a nikdy za rosy nebo deště. Řídíme se „kalendářem
sběru“ a sbíráme jen zdravé rostliny. Pokud budeš mít zájem, můžeš dále rozvíjet znalosti ve Stezce bylinkářství.

UZLOVÁNÍ
1. NÁRAMKY PŘÁTELSTVÍ


Tento bod splníš v případě, že vyrobíš nejméně 3 náramky přátelství a obdaruješ jimi kohokoliv z oddílu. Návod na
jeden z mnoha možnosti:
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2. UZLE


Dovedeš uvázat všechny uvedené uzly a nejméně u 5 z nich dokážeš z paměti říct, kde se používají:

očko
váže se na konci
provázku, aby se
netřepil nebo
nevylézal z dírek.

lodní smyčka
liščí smyčka
přivázání lodě plující přivazování pevných
po vodě ke kůlu. Je
objektů uprostřed
velmi pevná, snadno
lana, háků a kulatin.
se váže a snadno
Spouštění a zdvihání
rozvazuje. Vhodné ke břemen, vyvazování
stavbě lanových
ostnů kolem kolíků. Je
překážek a
důležitá v horolezectví
připevňování věcí,
např. k vázání na
kde působí velké síly,
karabiny.
aby "to pak šlo vůbec
rozvázat".

jednoduché poutko
osmička
uherský (maďarský,
za poutko lze dobře
pevný uzel, který je
farmářský)
táhnouti, (koníčkování,
zároveň poměrně
vhodný pro
vlek břemene) nebo šetrný k lanu. Na moři
upevňování lan na
provaz zavěsit (hák, se nejčastěji používá kůly a kulatiny a pro
kolík, skalní výstupek) na koncích lan, které
uvazování lana do
nebo do oka lze
pak nevyklouznou tak uvazovacího kruhu. Je
stoupnout. Při více ok snadno z ruky nebo
opatřen zámkem
za sebou lze vytvořit
neproklouznou
k okamžitému
provazový žebřík.
vazákem. Osmička je
rozvázání.
mezi námořníky
nejpoužívanější
koncový uzel. I po
velkém zatížení se
rozvazuje snadněji než
jiné uzly.
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ambulantní spojka
spojení dvou stejně
silných provazů. Je
plochá a netlačí.
Např. k vázání šátku
na zlomenou ruku či
zavázání konců
obvazu.

pevné ouško
váže se na vlečných
šňůrách při
koníčkování lodí jako
rukojeť pro kolíčkující.

dřevařská smyčka
rybářská spojka
pevně se stahující
svazují se s ní tenké
smyčka. K tahání
provazy různé tloušťky.
trámů, klád, prken, k
Rybáři svazují šňůrky
uvázání tětivy ke špici
před namočením.
luku. Pro větší
bezpečnost
ovinujeme konec
několikrát.

Dvojitá osmička
nejvhodnější pro lezecký úvazek. Uzel nejeví tendenci se rozvazovat, a při silném utažení jde poměrně rozumně rozvázat.
Pokud nejde rozvázat, lze na něj na pevném povrchu silně dupnout, aby povolil.
3. UZLE S JEDNÍM KONCEM


Liščí smyčku, lodní smyčku, dřevařskou smyčku a (dvojitou) osmičku dokážeš uvázat jen pomocí jednoho konce lana
k tlustému stromu.

ŠIFROVÁNÍ
1. MORSEOVKA




Znáš morseovku zpaměti, nejméně písmena, a dokážeš ji bez chyby napsat.
Víš, k čemu morseovka slouží či sloužila. Uvedeš alespoň 3 příklady.
Znáš příběh Dagmar Skálové vztahující se k morseovce. Vyhledej si ho například na Google.
A
B
C
D
E
F
G
H
Ch
I
J
K
L
M

.-...
-.-.
-..
.
..-.
--.
....
---..
.---..-..
--

Akát
Blýskavice
Cílovníci
Dálava
Erb
Filipíny
Grónská zem
Hrachovina
Chvátá k nám sám
Ibis
Jasmín bílý
Krákorá
Lupíneček
Mává

N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

-.
--.--.
--..-.
...
......--..-.---..

Nástup
Ó náš pán
Papírníci
Qílí orkán
Rarášek
Sekera
Trám
Učený
Vyučený
Wagón klád
Xénokratés
Ýgar mává
Známá žena

1
2
3
4
5
6
7
8
9
0

.---..--...-.........
-....
--...
---..
----.
-----

Různé způsoby psaní morseovky:

pila

tráva

les
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korále

2. POUTNICKÁ ABECEDA


Znáš zpaměti oddílovou (poutnickou) abecedu a dokážeš ji bez chyby napsat. Máš ji zapsanou v zápisníku.
A

a

B

b

C

c

D

d

E

e

F

f

G

g

H

h

CH

H

I

i

J

j

K

k

L

l

M

m

N

n

O

o

P

p

Q

q

R

r

S

s

T

t

U

u

V

v

W

w

X

x

Y

y

Z

z

čárka

-

háček

=

3. ZAŠIFRUJ TO


Napiš zkoušejícímu krátký příběh nebo vtip v morseovce, oddílové abecedě, a ještě jedné další šifře dle tvého výběru
v délce aspoň 50 písmen. Zkoušející ti poté na tvůj vzkaz odpoví.

4. JINÉ ŠIFRY


Dokážeš pomocí klíče vyluštit předloženou zprávu zašifrovanou do jedné z těchto šifer: mřížka, had, kříž,
číselná abeceda (šifrovací kotouč). Zároveň je máš zapsané v zápisníku.

mřížka

had

5. INDIÁNSKÉ PÍSMO


Vytvoř stopovací hru pro ostatní (aspoň pro 5 osob) za pomoci aspoň 10 indiánských znaků.
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kříž

KULTURA
1. ZPĚV


Zazpíváš nejméně 1 lidovou píseň a 5 „oddílových“, to znamená takových, které zpíváme. Písně budeš zpívat bez
textu, ale můžeš si domluvit hudební doprovod.

2. PŘÍBĚH


Dokážeš souvisle vyprávět jakýkoliv příběh (co jsi zažil nebo chtěl zažít) v délce alespoň 5 minut před náhodným
oddílovým publikem (nejméně 5 lidí).

3. KNIHA


Přečti knihu, přines ji ukázat a povyprávěj o ní ostatním. U zkoušky musíš mít minimálně 5 posluchačů včetně zkoušejícího.

4. LEGENDA


Před výpravou (min. 7 dní před odjezdem) se spoj s garantem výpravy a domluv se s ním. Připrav si vlastivědné
povídání o pamětihodnosti nebo o místní legendě, která se vztahuje k místu pobytu na výpravě. Můžeš své vyprávění
oživit fotografiemi, videem, sehranou scénkou, čtením úryvku z knížky. Tvořivost je vítána!

5. DOBRÝ SKUTEK


Udělej významný dobrý skutek, který si zapíšeš do svého zápisníku a poté jej odprezentuješ na akci s Poutníky.

6. DIVADLO


Vytvoř a vymyslete společně s 2 a více Poutníky scénku pro ostatní (kostýmy k dispozici po domluvě).

7. HRA


Připrav si hru, kterou si zapíšeš do svého zápisníku včetně přípravy (součástí je představení hry, prostor pro dotazy,
samotná hra, zpětná vazba: Co se vám líbilo na hře?) a poté si udělej zhodnocení se zkoušejícím. Můžeš si vzít
pomocníky, ale hru organizuješ ty. Ostatní jen dělají to, co jim řekneš. Tento bod předem konzultuj se zkoušejícím,
u kterého bod plníš.

8. ZÁPIS DO KRONIKY


Udělej zápis do kroniky.

9. KMEN


Víš, co je Kmen a jak poznáš člena Kmene.

10. POUTNICKÉ HODNOTY


Vyjmenuj a popiš, jaké máme oddílové hodnoty.
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ONLINE
1. ZALOŽ SI GOOGLE


Založ si účet na Google a pomocí Google formuláře vytvoř zajímavý bodovaný kvíz pro ostatní a sdílej ho s právy
editovat s oddilpoutnici@gmail.com. Návod, jak vytvoříš a správně nastavíš formulář typu kvíz (ukazuje bodové
ohodnocení otázek, vyhodnocování správných a špatných odpovědí), lze také „vygooglit“.

2. TEXT


Napiš do založeného Google textového dokumentu krátký text na libovolné téma. Ten následně zformátuj – nadpis
vytučni, vhodnou část napiš kurzívou, použij odrážky a bodovaný seznam atp. Do dokumentu nezapomeň vložit
vhodný obrázek. Aby ti byl bod uznán, sdílej dokument na mail oddilpoutnici@gmail.com.

3. VYTVOŘ TABULKU


Vytvoř dokument v Google tabulkách a nasdílej jej na oddilpoutnici@gmail.com. Tabulku naformátuj tak, aby se ti
líbila (vlož nadpis, pojmenuj sloupce a řádky, použij barvy apod.). Do tabulky vyplň všechny akce, kterých se chceš
v tomto roce zúčastnit (včetně jejich názvu a termínu). Akce si vyhledej v poutnickém Google kalendáři na oddílovém
webu.

TIP: Tabulku si vytiskni a připíchni na svou nástěnku.

4. VYFOŤ FOTKU


Vyfoť libovolnou fotku, kterou chceš uveřejnit v Poutníkově škrpálu, a spolu s krátkým popiskem ji zašli e-mailem na
oddilpoutnici@gmail.com.

5. RIZIKA SOCIÁLNÍCH SÍTÍ


Znáš rizika sociálních sítí a dokážeš vyjmenovat aspoň 3. Před plněním tohoto bodu si do vyhledávače zadej „rizika
sociálních sítí“ a pobav se o tom, co jsi našel, se svými rodiči.

6. FOTKA NA NETU


Dokážeš vysvětlit, co se stane, když se vyfotíš a fotografii umístíš na Internet (Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok
apod.). Zamysli se nad tím, proč fotky na Internet vkládáme. Kdy to vhodné je a kdy není?

7. MOBIL A TABLET




Dokážeš vysvětlit, v jakých situacích se ti může mobil/tablet hodit.
Dokážeš vysvětlit, kdy naopak není vhodné mobil/tablet používat.
Dokážeš vysvětlit rozdíl mezi mobilem/tabletem a počítačem/notebookem.

8. MODERNÍ TECHNOLOGIE



Dokážeš vyjmenovat 3 přínosy a 3 negativa moderních technologií.
Jaké všechny moderní technologie znáš? Zkus si najít i něco jiného, než mobil, počítač a Internet.
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TAJNÝ BOD







Šedesátý bod na tebe bude čekat na konci Základní oddílové zkoušky.
Zde se dopředu nedozvíš ani otázku, o správné odpovědi nemluvě. Až tedy nebudeš mít ve zkoušce jiný než tento
bod ke splnění, předstoupíš před Náčelníka Kmene. Ten tě po dohodě s ostatními členy Kmene vystaví „mezní situaci“,
dá ti úkol „šitý na tělo“ a jen na tobě bude, jak se zachováš. Nelze být připraven. Mysli a jednej podle svého srdce
a svědomí. Je možné, že úkol ti nebude předem oznámen a budeš „pozorován“, jak se chováš v určité situaci.
Výsledek se nemusíš dozvědět hned. Buď trpělivý. Až přijde ten správný čas, staneš se členem Kmene jako ti, co
dokázali touto cestou přijít před tebou.
Dobře si promysli a poté zapiš do svého poutnického zápisníku, proč se chceš stát členem Kmene. Co ti
oddíl přináší a jaká je v něm tvoje role?
Po splnění Tajného bodu se můžeš rozhodnout, zda si budeš chtít plnit Stezky a rozvíjet se v nich. Pokud budeš mít
zájem podílet se na chodu oddílu, bude ti přidělen křídelník a nastoupíš Stezku Rádce.

Když se staneš členem Kmene…
Měj na paměti, že být členem Kmene není jen znát stromy a morseovku, ale také (a někdy hlavně to…)






být rovný a čestný k sobě a k ostatním lidem
být vzorem těm, kdo usilují být ve tvé blízkosti
umět dávat a nejen přijímat
mít otevřené srdce a ruku k pomoci
svým jednáním chránit čest svou a čest Kmene

Nezapomeň na to, že vše, co může svět udělat krásnější a lidem vrátit úsměv do tváří, nosíš sám
v sobě…
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MÍSTO PRO POZNÁMKY:
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MÍSTO PRO POZNÁMKY:
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Bod
Turistika a sport
1. Kompas a buzola
2. GPS
3. Topografické značky
4. Světové strany
5. Výlet
6. Nový sport
7. Cvičení

Podpis

Datum

Bod
Zdravověda
1. Lékárnička
2. První pomoc
3. RZS
4. Infekce
5. Použití šátku
6. Stolička
7. Stabilizovaná poloha
8. Léčivé rostliny

Tábornictví
1. Stan
2. Batoh level 2
3. Umělec
4. Ohniště
5. Přepálení provázku

Uzlování
1. Náramky přátelství
2. Uzle
3. Uvázání pomocí 1 konce
Šifrování
1. Morseovka
2. Oddílová abeceda
3. Zašifruj to
4. Jiné šifry
5. Indiánské písmo

Příroda
1. Děleni rostlin
2. Listnaté stromy
3. Jehličnaté stromy
4. Herbář

Kultura

5. Ptáci

1. Zpěv

6. Pozorování
7. Stopy
8. Sádrový odlitek
9. Houby
10. Hvězdy
11. Roční období
12. Evoluce
13. Ochrana přírody

2. Příběh
3. Kniha
4. Legenda
5. Dobrý skutek
6. Divadlo
7. Hra
8. Zápis do kroniky
9. Kmen
10. Poutnické hodnoty

Bod
Online
1. Založ si Google účet
2. Vytvoř text
3. Vytvoř tabulku
4. Vyfoť fotku
5. Rizika sociálních sítí
6. Fotka na Internetu
7. Mobil a tablet
8. Moderní technologie

Podpis
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Datum

Podpis

Datum

