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Světlo Tvým krokům, Poutníku!
Dnes jsi na začátku své cesty oddílem. Tvé uvítání proběhlo
pravděpodobně na nějaké schůzce či výpravě a jsi nyní právoplatně mezi námi
a jsme za to rádi. Aby se ti u nás líbilo a bylo ti vše jasné, dáváme ti nyní tuto zkoušku.
Je první ze všech a po jejím splnění se můžeš vrhnout do plnění dalších, kde se naučíš
mnohem víc.
Díky této zkoušce pochopíš, jaká je činnost našeho oddílu. Poznáš díky ní první
kamarády a zjistíš, co jsou některé z tradic, které dodržujeme. Pokud nějakou věc
nebudeš vědět, neboj se kteréhokoli zkušenějšího Poutníka zeptat. Není to ostuda.
Naopak je to i žádoucí. Jistě ti vše rád vysvětlí.
Plnění zkoušky je postaveno na důvěře. Smysl je v tom, aby ti bylo vše jasné.
Ne v tom, abys měl rychle zaškrtnutá všechna políčka jako hotovo. To už je jen
výsledek tvého snažení. Až ve chvíli, kdy budeš vědět, že danému bodu skutečně
rozumíš, můžeš si poctivě zaškrtnout políčko jako hotovo a vybrat si jakýkoli další bod
ke splnění. Až budeš mít hotové všechny, přines svůj zápisník s Nováčkovskou zkouškou
kterémukoli vedoucímu a ten ji zkontroluje. Na nejbližší následné akci ti pak za
přítomnosti ostatních Poutníků slavnostně předá poutnickou uzlovačku a
Dovednostní zkoušku.
Přejeme ti zdárné splnění.

DEN, KDY JSEM SI ZAČAL/A PLNIT
NOVÁČKOVSKOU ZKOUŠKU:
DEN, KDY JSEM JI SPLNIL/A:

 Založ si svůj osobitý zápisník s tvrdými deskami a spolu s tužkou ho nos na všechny
poutnické akce. Vlep si do něj tuto Nováčkovskou zkoušku.
 Podepiš si ho a napiš do něj základní údaje: tvoje adresa, telefonní čísla na
rodiče a telefonní číslo na hlavního vedoucího.
 Nakresli si do něj poutnický znak.
 Víš, co se děje při oddílovém nástupu.
 Umíš poutnické podání ruky.
 Víš, co to jsou měňáky.
 Víš, co to je oddílová vlajka.
 Víš, co to je schůzka, výprava, jednodenka, tábor a borcovka.
 Víš, jak se přihlásit na akci.
 Jeď na výpravu a vlep si do zápisníku svůj první paměťák.
 Vypiš jména / přezdívky alespoň 5 vedoucích. Ke jménům můžeš přidat i jejich
popis nebo obrázek.
 Vypiš 5 jmen / přezdívek kamarádů z Poutníků. Ke jménům můžeš přidat i jejich popis
nebo obrázek.
 Sepiš do zápisníku svůj nejlepší zážitek z poutníků (alespoň 5 vět).

