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AHOJ!
Zdravím tě , .......................................(doplň 

svou přezdívku), já jsem záchranářský pes Kryštůfek. 
Zatím mě moc neznáš, ale to se už brzo změní.  Sezná-

mím tě se svými kamarády Čolkem a Žabkou a společně 
toho spoustu poznáme, zažijeme a připravíme tě na 

tvou první plavbu.

Milý bráško, milá sestřičko,
vítáme tě na začátku 

dobrodružné plavby, na kte-
rou se vydáš společně s malými 
kamarády Čolkem a Žabkou. 

Tento Nováček ti pomůže 
poznat život vlčat, světlušek a ža-
biček, a to nejen ve tvé posádce, 

ale i v oddíle, kde tě čekají lákavé hry a dovádění, výlety do přírody 
i na vodu a spousta nových zajímavých věcí a kamarádů.

Čolek na některých stránkách ukáže klukům, že jsou jen pro ně, 
holkám to samé ukaže jejich kamarádka Žabka.

Přejeme ti dobrou plavbu!

Moje jméno: ...........................................................

Moje přezdívka: .....................................................

Moje adresa: ...........................................................

..................................................................................

Telefon na rodiče: .................................................. 

Datum mého vstupu do oddílu: ..........................

Haf, sem do rámečku se můžeš nakreslit:
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Já a skauting
JAK TO VŠECHNO ZAČALO

„ŽBLUŇK“! Všichni na pramičce se lekli, 
co se děje. Když se otočili, uviděli Čolka, jak 
padl do vody a plácá sebou. Kryštůfek, zkuše-
ný pes záchranář, hned skočil do vody, aby mu 
pomohl. Děda Jack zabral a veslice se vrátila 
zpátky k malému Čolkovi, kterého mezitím 
Kryštůfek chytnul za vestu a plaval s ním k dě-
dově lodi. Děda po Čolkovi lapnul svou silnou 
rukou a jedním pohybem jej vytáhl na pra-
mičku. Pak pomohl do lodi i Kryštůfkovi. 

Děda hned začal Čolkovi nahněvaně hubo-
vat, co to udělal, že se mu mohlo něco stát. Čo-
lek se styděl za to, co provedl: „Dědo, nezlob se, 
když já jsem ve vodě viděl takovou krásnou rybku a chtěl jsem vidět, 
kam poplave!“ Žabce se chtělo smát, ale hned řekla: „Ale vždyť jsi se 
mohl utopit!“ Děda Jack přikývl a hned oběma dětem začal povídat: 
„Aspoň oba vidíte, že i když jedeme jen na náš rybníček Kačeňák, 
je důležité, abyste měli na sobě vestu. Nikdy nevíte, co se může při-
hodit.“ Čolek se červenal a Žabka jen přikyvovala. „Koukni se, Čol-
ku, jak jsi celý mokrý, to z tebe bude mít babička radost!“ podíval 
se děda na Čolka vyčítavě. V tom se ale oklepal Kryštůfek a rázem 
byl mokrý i děda i Žabka. Všichni se začali smát a děda zabral zpět 
ke břehu. 

Děda, kterému všichni dospělí říkali Jack, byl kapitánem velké ná-
mořní lodi. Čolek i Žabka ho měli moc rádi, hlavně když začal po-
vídat historky a příhody ze svých plaveb. Děda Jack se plavil se svou 
lodí Diamond snad už po všech mořích a oceánech, co jich na svě-
tě jen máme. Vždy, když k němu přijeli na prázdniny, vzal je oba 
na svou pramičku, se kterou vypluli na rybník a povídali si. Děti si 
představovaly, jak jsou na velké lodi a plaví se oceánem. Už dlouho 
se těšily, že se jednou na moře taky podívají. 

Dokážeš si představit, kolik je na světě dohromady vl-
čat, světlušek (žabiček), skautů a skautek? Čtyřikrát víc, 

než žije lidí v České republice. A skauti neexistu-
jí jen v šesti zemích na celém světě.

  V Anglii žil před 100 lety muž, který se 
jmenoval Robert Baden-Powell. Byl to 
vojenský důstojník, který cvičil mladé 
chlapce, aby se uměli vyznat v přírodě 
a dobře plížit, a mohli tak doručovat 
vojákům tajné zprávy. Tak nadchl spou-
stu chlapců, se kterými uspořádal prv-
ní skautský tábor na ostrově Brownsea 
v Anglii. Právě tam vznikl skauting, kte-
rý se začal rychle šířit nejenom v Anglii, 
ale i v dalších zemích. 

Vznikaly další a další skautské oddíly. 
Robert Baden-Powell svým nápadem 
nadchl i celou svou rodinu: jeho sestra 
Agnes a manželka Olave vedly první od-
díly děvčat, která se chtěla stát skautka-
mi. A jeho bratr Warrington zase založil 
námořní (vodní) skauty.

Později vznikl skauting také v naší re-
publice. Založil ho profesor Antonín 
Benjamín Svojsík.  

Jak vznikl skauting?

Robert Baden-Powell

Antonín Benjamín Svojsík
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Já a skauting
HURÁ NA LOĎ!
Když se pak všichni vrátili od ryb-

níčku, seděli v chalupě a babička 
sušila jejich mokré oblečení, začal 
děda Jack vyprávět o své poslední 
plavbě. „Do posádky nám přiby-
la nová námořnice, Majdalenka. 
Ta  by se vám líbila, neustále se 
směje a stejně jako vy pořád vy-
mýšlí nějaké legrace.“ Žabka si 
hned představovala, jak je na palubě 
dědovy lodi a s Majdalenkou pře-
mýšlí, jakou legraci by vyvedly. Zato 
Čolek si vzpomněl na Huga, prvního důstojníka na dědově lodi, 
který je nejčastěji u kormidla. V duchu viděl, jak se s Hugem jednou 
domluví a místo něj se postaví na můstek, vezme do ruky kormidlo 
a bude řídit plavbu takové velké lodi na nekonečném oceánu. 

„Moji milí“, začal zase děda, „rozhodl jsem se a domluvil se tak 
i s vašimi rodiči, že už jste dost velcí na to, abyste se se mnou po-
dívali na moji loď Diamond a vydali se s námi na moře.“ Děti se 
rozzářily a začaly křičet HURÁ, pobíhaly a skákaly po místnosti. 
„No tak, no tak, počkejte! Já jsem ještě neskončil!“ Čolek i Žabka si 
tedy sedli a poslouchali, co jim chce ještě děda Jack říct. „Pokud ale 
se mnou chcete vyplout, musíte se nejdřív naučit plavat - bez vesty 
i bez kruhu!“ Žabka si hned v duchu řekla, že to zvládne, vodu měla 

ráda a plavat už skoro uměla, jen občas jí mu-
sel nějaký dospělý pomoci. Zato Čolek se 
hned rozesmutněl - i když se snažil, pla-
vání mu zatím moc nešlo. „A hned zítra 

začneme trénovat!“ řekl ještě děda. Obě děti 
hned přikývly, chtěly se naučit plavat, pak se 
jim splní jejich velký sen: budou totiž moct 
konečně vyrazit s dědou Jackem na moře… 

Kdo je vlče,  
světluška a kdo žabička?

V přírodě žije spousta zvířátek - každé je jiné a jinak učitečné. 
Protože i malí skauti jako ty chtějí být užiteční, říkáme jim zví-
řecími jmény.

Klukům ve tvém věku se u skautů říká vlča-
ta. Společně poznávají hodně nového, zajíma-
vého a lákavého. Když chodí do vodáckého 
oddílu, pak to jsou vodní vlčata - takoví malí 
mořští vlci. 

Holkám starým asi jako ty zase říkáme svět-
lušky - určitě znáš z přírody ty malé mušky, které v noci svítí. 
Ukazují lidem správnou cestu a dělají jim radost. Protože ale 
nejsou žádné vodní světluš-
ky, jmenují se vodácké 
holčičky podle jiného 
malého zvířátka, žijícího 
u vody – žabičky. 

Pamatuj si, že stejně 
jako každé vlče a žabička máš také ty svoje vedoucí - kormidel-
níka a kapitána nebo kapitánku, kteří ti vždy se vším ochotně 

pomůžou.

Tvoji kamarádi z této knížečky Čolek a Žab-
ka by se nemohli vydat na plavbu s dědou 
Jackem, kdyby nebyli poslušní, spolehliví, 
kamarádští a ohleduplní k přírodě. Vezmi si 
z nich příklad, pomáhej své posádce a važ si 
všech svých brášků a sestřiček.
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Zákon vlčat

Zákon žabiček a světlušek
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Všimni si, 
že zákon má 
pět bodů, stejně 
jako je prstů na jedné 
ruce. Ta ti může po-
moct, aby sis zákon 
lépe zapamatovala. 
Třeba ukazováček 
nám připomíná po-
slušnost: když ne-
posloucháme, právě 
tímto prstem nám 
rodiče hrozí. Jak je 
to u dalších prstů ti 
určitě poví některá 

starší sestřička.

Vlče se nikdy nepoddá samo sobě. 

Vlče se vždy poddá starému vlku.

„Dědo, dědo, to je ale strašně nespravedlivý. Proč musíme my 
holky dodržovat  pět pravidel a kluci mají jen dvě?“ dožado-
vala se spravedlnosti Žabka a slzy měla na krajíčku. „Jsi starší 
a tak zvládneš pravidel víc. A když už o tom mluvíš – žabička 

Nikdo by neměl lhát a vlčata, 
světlušky ani žabičky už vůbec 
ne. Někdy je mnohem leh-
čí zalhat, něco ve škole opsat 
nebo porušit pravidla, než při-
znat pravdu, ale jako správné 
vlče, světluška či žabička se 
tomu nesmíš poddat. Když 
budeš mluvit pravdu, ostatní 
se naučí, že ti mohou věřit. 

Poslouchat musíš nejen ro-
diče, ale také učitele ve škole 
nebo vedoucí v oddíle. Jistě 
víš, že slovo staršího člověka 
je více, než tvé vlastní. Měj na- 
paměti, že starší jsou zkuše-
nější a myslí to s tebou dobře.

Pomoci kamarádovi nebo 

třeba babičce někdy znamená 
zdržení nebo práci navíc. Pře-
sto se překonej, vykonáš tak 
nejen dobrý skutek, ale uděláš 
tím i někomu radost.

Strach je náš velký nepřítel. 
Každé vlče a každá žabička 
i světluška ale dokáže se svým 
strachem úspěšně bojovat. 
Nenech se zastrašit ani těž-
kými úkoly a měj vždy úsměv 
na tváři. S úsměvem jde totiž 
všechno líp.

Čistota je půl zdraví a 
se špindírou se nikdo nechce 
kamarádit. Nezapomeň udr-
žovat pořádek také ve svém 
pokojíčku.

je statečná a veselá. Ty teď moc vesele 
nevypadáš a uplakané holčičky nemá 
nikdo rád.“

„Jé, dědo, a já veselý být nemusím? Já 
vlastně těm svým pravidlům moc nerozu-
mím,“ řekl na to Čolek. „Víte co? Vysvět-
líme si, co ta vaše pravidla znamenají,“ 
odpověděl mu děda a začal vypravovat. 

Zákon je něco, co musí každý správný 
člověk dodržovat. Také skauti mají své 
zákony. I když vlčata mají ve svém zákoně 
jen dvě pravidla a žabičky a světlušky pět, 

oba zákony vlastně říkají to samé: 
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Přečti si tyto krátké příběhy a řekni vedoucímu, 
jak by se Čolek s Žabkou chovat neměli. Některé z 
obrázků si můžeš i vymalovat.
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Heslo vlčat
Heslo vlčat zní: 

Naší snahou nejlepší buď čin! 
Naše heslo tě zavazuje pracovat, hrát si a učit se jak nejlépe 

dovedeš. Když dáš slovo, musíš ho dodržet, když dostaneš do-
mácí úkol, nesmíš na něj zapomenout a musíš ho vypracovat 
co nejlépe. Když se o to všechno budeš snažit, pak můžeš být 
vždy pomocníkem starším a vzorem a oporou pro malá vlčata. 
Heslo vlčat ti také říká, abys byl vždy prospěšný ostatním lidem 
a konal dobré skutky. I zdánlivé maličkosti jsou dobrými skut-
ky. Stačí, když pomůžeš mamince utřít nádobí, tatínkovi uklidit 
v dílně nebo když v zimě nakrmíš ptáčky. 

Vyber si den, ve kterém uděláš tři dobré skutky (třeba 
pomůžeš doma rodičům nebo potěšíš babičku obráz-
kem...). Tyto skutky si nakresli nebo napiš sem do rá-
mečku.

Heslo světlušek a žabiček
Heslo světlušek a žabiček je: 

Pamatuj! 
Pamatuj si, že máš být vždy užitečná všem lidem okolo. Konej 

dobré skutky. Když dáš někomu slovo, nezapomínej ho dodržet.

Popros rodiče nebo vedoucí, aby ti pomohli vymyslet 
a do rámečku napsat 10 věcí, na které nesmí světluška 
a žabička zapomínat a které se budeš snažit vykonávat 
co nejlépe.
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Až dobře poznáš svůj oddíl a rozhodneš se, že v něm chceš dál 
zůstat a vydat se na další společnou plavbu s brášky a sestřička-
mi, můžeš své rozhodnutí potvrdit slibem vlčat nebo světlušek 
a žabiček. 

Je to velká a slavnostní chvíle. U všeho, co slíbíš, přece platí, 
že se co nejvíce snažíš slib neporušit a nezklamat tak sebe, ro-
diče, vedoucí ani učitele. Tady to funguje stejně.  

Pamatuj si, že na své plavbě nikdy nejsi sám nebo sama. Vždy 
ti bude nablízku posádka, kormidelník, kapitán, kapitánka 
nebo jiný dospělý, který ti rád pomůže tvůj slib dodržet.

Slib vlčat, světlušek a žabiček

Slibuji, že se vynasnažím být 
poslušným vlčetem své smečky, se 
kterou budu hledat nejvyšší Pravdu a 
Lásku, že každý den vykonám dobrý 
skutek.
Po složení slibu mohou věřící vlčata   

           připojit prosbu: K tomu mi dopomáhej Bůh.

Slibuji, že se budu snažit hledat Pravdu 
a Lásku, být prospěšná své vlasti a 
zachovávat zákon světlušek/žabiček.
Po složení slibu mohou věřící světlušky 

a žabičky připojit prosbu: K tomu mi pomáhej Bůh.

Slibuji, že se vynasnažím...         Slibuji, že se budu snažit…
Dodržet takový slib je moc těžké i pro dospělé, proto slibuješ, 

že se o to budeš snažit. Když se náhodou něco nepovede, nic 
se neděje, ale příště se určitě budeš snažit víc, aby to bylo lepší. 

být poslušným vlčetem své smečky,
a zachovávat zákon světlušek/žabiček

Tato část slibu ti připomíná, že máš dodržovat zákon vlčat 
nebo zákon světlušek a žabiček, o kterém povídal už děda Jack. 
Poslouchej vždy moudřejší a zkušenější skauty a ostatní dospě-
lé.

hledat (nejvyšší) Pravdu a Lásku,
Pravda a Láska představují nejvyšší hodnotu, která se nedá 

koupit. Je to jiný název pro dobro a my chceme, aby dobro zví-
tězilo - tak, jak tomu je i v pohádkách. Dobro můžeme ko-
nat každý den dobrým skutkem - tím, že pomůžeme rodičům 
nebo se zastaneme kamaráda, kterému se spolužáci posmívají. 
Věřící děti pak vidí pod Pravdou a Láskou Pána Boha.

že každý den vykonám dobrý skutek
Vzpomínáš ještě na dobrý skutek? Tento kousek slibu 

nám ho připomíná.

být prospěšná své vlasti
Pomáhat vlasti můžeš i malými skutky, třeba tím, že se svou 

posádkou vyčistíš kousek lesa od odpadků, že nakreslíš obráz-
ky opuštěným dědečkům a babičkám z domova pro seniory, 
nebo že budeš mít ve škole pěkné známky, abys jednou mohla 
vykonávat užitečné povolání.

Víš, co slib znamená?
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Moje vlast
Jak víš, brzy pojede Čolek s Žabkou na moře. Uvidí mnoho 

cizích zemí. Co když se jich ale někdo zeptá, odkud přijeli? 
Jedním ze symbolů naší vlasti je státní vlajka. 

Popros vedoucí, aby ti pomohli dopsat, co na nástupech 
zpíváte, když se vztyčuje vlajka.

Poznej a zakroužkuj českou vlajku:

Protože se s ní budeš setkávat na každém táboře, měl/a bys vě-
dět, jak se máš chovat, když ji ráno vztyčujeme na stožár a večer 
ze stožáru spouštíme (na lodi se vytahuje na stěžeň).

Při této slavnostní chvíli jsme oblečeni ve skautském kroji, sto-
jíme v pozoru a nekoukáme se, kde se hrabe krtek z krtince, 
ale pěkně na vlajku. 

Skautské znaky
Ve svém oddíle se budeš často setkávat s několika základ-

ními skautskými znaky. Pojďme je společně poznat.

Znakem vlčat 
je hlava vlčete, 
která nám při-
pomíná vůdce 
vlčí smečky - 

vedoucího oddílu.

Nastražené uši vlčete 
nám říkají, že máme vždy 
poslouchat rad starších a 
moudřejších.

Znakem světlušek a žabiček je trojlístek, jeho 
tři listy znamenají tři body jejich slibu. 

Kompasová střelka nám uka-
zuje správnou cestu.

Paprsky symbolizují, že svět-
luška má svítit všem lidem.

Dvě hvězdičky nám připomí-
nají slib a zákon světlušek a ža-
biček.
Hvězdička má pět cípů stejně 

jako pět bodů zákona světlušek 
a žabiček.
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Tady si můžeš znak svělušek a žabiček vymalo-
vat, aby sis jej lépe zapamatovala. Klidně se po-
dívej na předchozí stranu, ať máš barvy správně.

Znak světlušek a žabiček

Já a skauting

23

Znak vlčat
Tady si můžeš znak vlčat vybarvit, aby sis 

všechno lépe zapamatoval. Políčka s kolečkem 
vymaluj hnědě, políčka s křížkem žlutě.
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Skautské znaky

Znakem českých skautů je lilie s hlavou 
psa. Skautky mají pod lilií ještě modrý 
trojlístek.

Zkus si pospojovat jednotlivé čá-
rečky tak, aby ti z nich vznikla li-
lie - znak Junáka. Tečky stejných 
barev patří k sobě.

Skautské znaky
Existují ještě i další skautské znaky. Na této stránce máš 
další tři důležité - dokážeš je správně spojit? 

 znak skautek, 
světlušek a žabi-
ček na celém světě

 znak českých 
vodních skautů,  
vlčat  a žabiček

 znak všech 
vlčat a skautů 
celého světa
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Jak se zdraví vlčata, 
světlušky a žabičky?

Vlčata, světlušky 
i žabičky zdraví 
dvěma vztyčenými 
prsty. Ty nám při-
pomínají slib a zá-
kon.

Vlčata pak mají 
prsty roztažené 
od sebe - ukazují 
tak, že vlče má vždy 

nastražené uši, aby poslouchalo starší, bylo vždy ve střehu a ni-
kdy se nebálo říct si o radu.

Palec, který překrývá prsteníček a malíček, nám správně uka-
zuje, že silnější má vždy chránit slabšího. I ty můžeš bránit slab-
ší kamarády nebo malá zvířátka.

Vlčata, žabičky, světlušky, ale 
i skauti a skautky na celém 
světě si podávají levou ruku, 
protože je blíž k srdci, které 
znamená lásku a přátelství. 
Aby bylo toto přátelství ještě 
pevnější, vždycky si do sebe 
zaklesnou malíčky.

A vodní skauti se vždy zdraví pozdravem:

.........................................................................................

Skautský kroj je taková naše uniforma, podle které se poznáme 
se všemi skauty na světě. Až budeš na skautském výletě, všimni 
si, že skoro žádný kroj není stejný. Vlčata a světlušky nosí žluté 
šátky a žlutou šňůrku s píšťalkou, skauti a skautky mají modrý 
šátek a modrou šňůrku, pozemní skauti mají zase šátek hnědý 
a do kapsy jim vede zelená šňůrka. A dospělí vedoucí mají do-
konce někdy i šedé šátky. Zkus si otáčet kolečkem na obrázku 
a můžeš si prohlédnout, jak ve skutečnosti všichni vypadají.

Na levý rukáv si dopiš název města nebo vesnice, ze které je 
tvůj oddíl/posádka, a také číslo vašeho oddílu/přístavu.

Skautský kroj

Tady bude otáčecí 
kolečko.

Na obrázku bude osoba v kroji a 
otočením se ukáží různé varianty 

kroje - pokryje všechny věkové 
kategorie.
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Můj oddíl a posádka

Jmenuje se: ..........................

Kontakt: ...........................

KO
RM

ID
ELN

ÍK

Jmenuje se: ..........................

 Kontakt: ............................
KAPITÁN

/KAPITÁN
KA

DIAMOND

...........................................

N
Á

Š O
D

D
ÍL SE JM

EN
U

JE   

Ve vašem 
oddíle to je stejné 

jako na lodi: také má 
nějaké jméno a vlaj-
ku, kapitána, kormi-
delníka i další členy 
posádky. Dokážeš vše 
doplnit a vymalovat 

vaši vlajku?

 N
áš

 p
řís

ta
v 

se
 jm

en
uj

e:
 ..

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

...
...

.
Jak se u nás v posádce/oddíle chováme 

 O v posádce/oddíle tykáme nejenom bráškům a sestřičkám, 
ale také svému kormidelníkovi, kapitánovi či kapitánce 
a jiným starším skautům a skautkám

 O chovej se ke všem v posádce/oddíle jako k opravdovým 
bráškům a sestřičkám, měj je rád a ve všem jim pomáhej

 O nezapomínej na všechny akce chodit včas, aby na tebe 
ostatní nemuseli čekat (a moknout v dešti nebo v zimě ven-
ku mrznout)

 O když onemocníš nebo pojedeš k babičce či dědečkovi, řek-
ni rodičům, že tě vždy musí z každé schůzky i větší akce 
omluvit

 O na akcích poslouchej svého kormidelníka, kapitána či kapi-
tánku i všechny starší skauty a skautky

 O dávej si pozor na pusu a nemluv drze, sprostě ani neslušně

 O nezapomeň, že na lodi vždy stojí jen jeden, mluví jen je-
den, velí jen jeden!

U vás v posádce/oddíle určitě platí i nějaká další pravi-
dla. Sem si je můžeš dopsat: 
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KLUBOVNA

Patřím do posádky:

...........................................

MOJI KAMARÁDI A KAMARÁDKY V POSÁDCE:
(brášky a sestřičky si nakreslím a poprosím je, 
aby se mi každý pod svým obrázkem podepsal)

Náš pokřik zní:

Posádka vlčat, světlušek nebo žabiček je skupina dětí, 
která se schází jednou týdně ve skautské klubovně, jezdí 
spolu na lodích, chodí na výlety a třeba i na různé soutě-
že.  Teď už do ní patříš i ty. Víš už, jak se všichni tvoji bráškové 
a sestřičky jmenují? Zkus zjistit, kdy má kdo z nich narozeni-
ny,  a napiš si to sem do kulatého kalendáře.

Moje posádka

Moje posádka a oddíl

31
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Co s sebou na schůzku?
Vyber z těchto věcí ty, které si máš nosit s sebou 
na schůzku, a udělej od nich šipku do batůžku.

A sem si dopiš další věci, které nosíte na schůzku:

Udělej si sám
Popros rodiče, jestli si někdy můžeš připravit svačinu 
do školy, a nachystej si ji z toho, co doma máte (na-
příklad namaž chleba máslem a nakrájej si na něj sýr). 
Nakresli do rámečku tebou připravenou svačinku:

Vyber si ve svém okolí strom, který se ti líbí, a vylez na 
něj. Popros někoho, aby na tebe dával pozor. Nalep si 
do tohoto rámečku lísteček, větvičku nebo kůru ze svého 
stromu.

Zahraj si se svou posádkou nějakou míčovou hru (např. 
přehazovanou, fotbal, vybíjenou...). Napiš si do rámeč-
ku, kdo všechno byl s tebou v družstvu.
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Všichni skauti, ať už vlčata, světlušky či žabičky, 
rádi něco tvoří. Jako budoucí námořník si už teď 
můžeš postavit vlastní loď. Jak na to ti poradí násle-
dující návod a obrázky:

1. Z listu papíru vystřihnu 
čtverec. Jeho rohy ohnu do 
středu.

2. Obrátím skládačku vrchní 
stranou na stůl a opět ohnu 
rohy do středu.

3. Ještě jednou papír obrátím 
a znovu ohnu rohy do středu.

Zkus si vyrobit... 4. Dva krajní rohy skládačky vystrčím ven, skládačka 
se tak ohne a získám tím trup lodi.

6. Hotový parník si po-
maluji a popíši tak, jak 
se mi to líbí. Ukažu ho 
kamarádům, kamarád-
kám a vystavím v naší 
klubovně.

5. Zevnitř skládačky vystrčím dva vnitřní ohnuté rohy 
a vymodeluji z nich komíny. Svůj první parník mám 
hotový.
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Jak se stát plavčíkem
Aby ses stal opravdovým plavčíkem, musíš umět a dodr-

žovat několik důležitých věcí. Až tyto úkoly zvládneš, vy-
kresli si smajlíka. Když tvůj kapitán nebo kapitánka uvidí, že to 
opravdu umíš nebo děláš, potvrdí ti to svým podpisem. 

Naučím se při pádlování správně držet pádlo.

Zjistím, jak se má správně nastupovat do lodi a vystu-
povat z ní, a vyzkouším si to.

Už vím, že bez vesty se na loď nikdy nesmí. Naučím 
se sám správně do vesty obléct. 

Při koupání a na lodi nedělám nic, co je zakázáno, 
a poslouchám příkazy kapitána a kormidelníka.

..................................................

..................................................

..................................................

..................................................

Oddílové doplňky
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JAK SE ČOLEK A ŽABKA UČILI PLAVAT
„Jsem králem všech moří!“ křičel Čolek na celou loď. Stál za kor-

midlem Diamondu, Huga měl vedle sebe a řídil plavbu celé té krás-
né plachetnice. Cítil se jako skutečný vládce oceánů. V tom uslyšel 
hlas Žabky: „Čolku, Čolku!“ Otevřel oči a zjistil, že všechno byl jen 
sen. Jeho sestřička Žabka ho vzbudila: „Vstávej, hned po snídani 
jdeme s dědou na rybníček. Bude nás učit plavat.“ Čolek vyskočil z 
postele a utíkal se umýt. Plavání bez kruhu i bez vesty se sice trochu 
bál, ale chtěl svůj strach překonat a plavání se naučit. Vždyť to umí 
kdekdo, tak na tom asi nebude nic těžkého, říkal si v duchu.

Po snídani se převlékl do plavek, běžel před chalupu a netrpělivě 
volal: „Dědo, honem, pojď, já už jsem připravenej!“ Po chvíli vyšel 
děda Jack i Žabka a vydali se k rybníčku Kačeňáku. Když se trochu 
osmělili, vlezli do vody a nejdřív si jen tak hráli a cákali po sobě. Pak 
jim děda začal vysvětlovat, co mají při plavání dělat a jak správně 
dýchat. „A teď to zkuste sami!“ řekl děda. Čolek i Žabka to střídavě 
zkoušeli, děda Jack je přidržoval a dělal jim záchranu. Pes Kryštůfek 
na břehu podřimoval, ale přeci jen raději jedním očkem sledoval, 
co se děje - co kdyby náhodou zas někdo potřeboval jeho pomoc?

Po několika dnech společného a poctivého tré-
nování mohl děda ke Kačeňáku zavolat babičku. 
Když přišla, obě děti vlezly do vody a ukázaly 
babičce, jak krásně se naučily plavat. Babička 
je chválila a Čolek i Žabka byli šťastní, že se 
už konečně plavání naučili. Skákali ve vodě 
a radovali se.

Po chvíli na ně děda Jack zavolal: 
„Tak, konec hraní, běžte se balit! Teď, 
když z vás jsou skuteční plavčíci, mů-
žeme se konečně vydat na moře! Zítra 
vyrážíme do Itálie! Moje loď Diamond 
tam na vás už čeká!“

Nováčka jsem dokončil/a dne:

Hezká slova pro mě od kapitána nebo kapitánky:

podpis kapitána nebo kapitánky

Chci být i nadále vlčetem, světluškou či žabičkou:

ANO     NE
můj podpis:

Milý plavčíku, 
gratuluju ti ke splnění všech 

úkolů v Nováčkovi. Teď se můžeš 
bez obav vydat na svou první plav-

bu. AHOJ!
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Nováček Čolka a Žabky
Experimentální nováček pro (vodní) vlčata, světlušky a žabičky.

Podle Experimentálního Nováčka pro vlčata 
a Experimentálního Nováčka pro světlušky 

připravili a doplnili Jana Kalčevová - naJa a Pavel Bár - Pavlík.

Pro potřeby testování vytiskl Hlavní kapitanát vodních skautů v roce 2009.


