
>
 

c
e

l
o

r
o

č
n

í 
h

r
a

 
>

 t
ip

y
 

>
 

a
k

c
e

 
> 

n a  táboře měly velký úspěch Ateliéry. 
Ve výběrových blocích se holky učily zá-
kladům cizích jazyků, vyráběly kofoláčky, 

cvičily jógu s bubny a tančily břišní tance. Vy-
zkoušely si širokou škálu činností a některé si 
tak našly i nové koníčky.“, říká kapitánka oddílu 
Klusajda.

z e M ě  M y O S O t I S

Na loňské zářijové výpravě proběhla noční hra, 
ve které zlý čaroděj ukradl strážci světla zá-
zračný diamant a uvrhl zemi Myosotis do tmy. 
Skautky měly za úkol společně otevřít a projít 
pět bran, které vedly do země Myosotis. Po prů-
chodu poslední branou spatřily zemi – mapu 
rozdělenou na dvě stě temných polí. Tam do-
staly stezky a tím se vydaly na celoroční cestu 
plnou dobrodružství. 

Postupně objevovaly řeky, města i prame-
ny, a nacházely výhody do hry. Ve městě po-
tkaly různé postavy, které byly ve formě kar-
tiček s obrázkem a popisem, každá měla své 
jméno a nějakou schopnost (možnost výroby 
meče, možnost přemístění na jakékoliv políč-
ko na mapě, otevření více políček zaráz nebo 

pomoc při boji s nestvůrami silou 5), ve zlatém 
dole si vydolovaly zlato, u zázračných prame-
nů si mohly napustit živou vodu (více pokusů 
při boji s nestvůrou), u kováře si vyrobily meč 
(opět kartička, meč = síla 2) atd. Všechny naby-
té výhody a předměty měly buď ve formě karti-
ček, nebo je zapisovaly na speciální kartu Braš-
na. Pokud vydolovaly železo a ve městě chtěly 
vyrobit meč, z kartičky jsme železo vyškrtly.

Na závěr měly všechny skautky spoustu 
pomocníků, zbraní a výhod, s kterými mohly 
objevit poslední políčko – palác Myosotis, kde 
zlý černokněžník ukrýval zázračný diamant.

reportáž

skauting > 24

Pohled  
k Leknínům

www.skaut.cz/skauting

Rok zahajujeme 
vyvezením 

oddílového 
kormidelního 

kola a vodáckým 
pomazáním, 

o Vánocích putujeme 
do Betléma, na jaře 

pořádáme Čajovou 
plavbu a v půlce 

tábora přeplouváme 
rovník – starý 

zvyk námořníků, 
při kterém křtíme 

nováčky.

Každý oddíl je specifický.  
inspirujte se Lekníny z Třebíče.

zUzkA kLUSáČkOVá - 
- kLUSAJdA
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Ve zkRAtCe
4. oddíl vodních skautek 
Lekníny z Přístavu VS Žlutá 
ponorka třebíč má 25 členů, 
2 družiny žabiček a nově i 2 
družiny skautek. na vedení 
se podílí 6 rangers, z nichž 
tři společně absolvovaly VLk 
Oikos. další tři letos dělají Čz.

25 < skauting
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J A k  P L á n U J e M e  P R O g R A M

Plánujeme většinou během tábora, kdy děti sle-
dujeme, hodně se o nich bavíme a z pozorování 
stanovujeme výchovné cíle. Týkají se například 
integrace nových členek do družiny, samostat-
nosti posádek žabiček, vodáckých dovedností 
(pádlováni, kormidlování), zvyšování sebevědo-
mí skautek apod. Jinak v chodu oddílu jsme si 
letos uvědomily, jak málo komunikujeme s ro-
diči, a tak naším dlouhodobým cílem je zlep-
šit komunikaci s rodiči a jejich informovanost 
o chodu oddílu.

Letos máme v plánu celoroční Cestu ko-
lem světa, takže na schůzkách i výpravách bu-
deme klást důraz na kostýmy, hudbu a jídlo, 
což na naše děti vždycky zapůsobí. Na fran-
couzské akci nás čeká návštěva módní Paří-
že, vytváření modelů z obalových materiálů, 
módní přehlídka a lekce francouzštiny s Edith 
Piaf, ve Španělsku to roztočíme s flamencem 
a v Tibetu budeme bojovat za svoje práva. Ne 
všechny akce se vážou k celoroční hře, máme 
v plánu také navštívit nějaké divadelní před-
stavení v Brně.

J e d e M e  V e   S t e z C e !

Stezky jsme si trochu upravily k obrazu svému, 
takže u některých částí máme dopsané body 
navíc a  také jsme stanovily jiný počet bodů 
nutných k plnění. V části Praktický život ma-
jí holky body, které se týkají práce na počítači 
nebo vaření.

Některé body zapojujeme do her a do růz-
ných projektů, takže není na první pohled jasné, 
že zrovna plníme stezku a pak je super, když 
holkám oznámíme, že si něco splnily. Ostatní 
body si většinou holky volí samy, ale my to 
s nimi konzultujeme. Líbí se mi, že naše skaut-
ky nevolí cestu nejmenšího odporu, ale vybí-
rají si opravdu body, které jsou pro ně alespoň 
trochu výzvou.

A   J A k  J e  t O  S  t í M  B e t L é M e M ? 

Během besídky děláme putování do Betléma. 
Loni se jednotlivé družiny proměnily ve  tři 
krále, musely získat dary pro Ježíška a najít 
cestu do Betléma. Konec cesty byl v třebíčské 
basilice, kde stáli Marie s Josefem a Ježíškem 
a kolem nich létal andělíček, který tiše zpíval 
koledy. Všichni králové se pak ke zpívání přidali 
a mělo to moc pěknou atmosféru.



sametová revoluCe

Schůzka měla přiblížit atmosféru a průběh Sametové revoluce. 
Během projektu se vystřídala část na zamyšlení, při svíčkách 
a hudbě, část promítací (sestříhané dokumenty a nahrávky), 
část kreativní, kdy holky mohly vyjádřit pocity a názory na papír 
na stěně, část diskuzní – moderovaná diskuze o tom, co před 
revolucí nebylo možné a co nyní bereme automaticky, a také 
o tom, jak by nás ovlivnilo žít tehdy (např. zákaz skautingu). 
na závěr jsme pustily známé písně spojené s revolucí (Jednou 
budem dál, náměšť).

JSMe AtRAktIVní!
na letošním táboře jsme 
zapojily všechny typy 
nejčastěji používaných 
lodí: kajak, kanoi, pramici 
i plachetnici. to se holkám 
líbilo a hlavně ty, co s námi 
byly poprvé, to hodně 
nalákalo na vodáckou činnost.

uPravené body stezky

Různost světa: zjistím, jak jiné kultury obohatily/obohacují 
kulturu evropskou, uvedu alespoň tři příklady. 
Moje vztahy: dokážu bez urážení přijmout kritiku na svoji 
osobu. 
Vyjadřování: dokážu říct kamarádce do očí, co mi na ní vadí. 

„Jde nám o to, aby skautky dokázaly na svět nahlížet z různých 
úhlů pohledu, dokázaly si tříbit názor a nebály se ho vyjádřit. 
Máme zkušenosti, že holky kolem 12–15 let se hodně podceňují, 
z toho také část bodů vychází.“

„Jako vodácký oddíl využíváme i vodácké varianty některých 
bodů:“
Vyjadřování: Ukážu mladšímu členovi oddílu typy našich 
lodí a vysvětlím mu, jak se na nich pluje a na jakou vodu 
jsou vhodné. 
Fyzická zdatnost: naučím se další plavecký styl, případně 
se zdokonalím ve stylu, který mi stále nejde.

Po louce jsou igelity 
s rozlitými barvami, děti 
na sobě mají bílá trička 
a postupně se do rytmu 
bubnování honí a plácají 
po sobě barvami. Teď 
máme nádherná oddílo-
vá trička a barvu jsme ze 
sebe umývaly celý zbytek 
prázdnin ☺.




