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Stezkový týden 
online program 5. oddílu Hvězda 

Tento týden, na místo klasického námětu na aktivity na jedno téma posíláme            
vybrané body z nováčkovské zkoušky a skautské stezky, které můžete splnit i doma.             
Jejich splnění nám buď můžete nafotit, nebo přinést ukázat po obnovení činnosti.            
Budeme rádi, když každý splní alespoň 3 body z nováčkovské zkoušky nebo stezky. 
 
Kdo by doma nemohl stezku najít, má možnost si ji prolistovat i na webu, kde               
nalezne jak nováčka, tak vyšší stupně stezky. A rodiče tam najdou i vysvětlení, co ta               
stezka vlastně je a jak ji ve skautské výchově využíváme. 
 
Nováčkovská zkouška: 

● Doplním si kontakty na členy své družiny 
○ kdo by zapomněl, tak malá nápověda - máme družiny Hrabošů a Orlů 

● Naučím se uvázat dva různé uzly 
○ Pomoci může video od skautů z Lelekovic 

● Přečtu si v Nováčkovi o skautské historii a symbolech, čemu nebudu rozumět,            
to si dohledám a doplním 

○ Pomoci může skautská historie nebo výstava ke 100 letům střediska 
○ Kdo by měl o historii střediska větší zájem, může si objednat           

almanach, který mapuje uplynulých 100 let 
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http://www.hvezda.orlicemb.cz/
https://stezka.skaut.cz/novacek/
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http://orlicemb.cz/?page_id=2076
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Cesta Země a Vody 

● Doplním si důležité kontakty (str. 6) a naplánuji si plnění stezky (str. 9) 
● Splním s bod č. 15 - smysl nebo bod č. 16 - soustřednění 
● Naučím se uvázat dva nové uzly (bod č. 7) a na schůzce po obnovení činnosti               

je pak někomu ukážu - inspiraci můžete najít třeba v dalším videu 
● Splním si bod č. 20 - moje sny 
● Pomohu doma a vyzkouším si alespoň 6 typů domácích prací (bod č. 27) 
● Splním si bod č. 28 - družina v oddíle 
● Splním si bod č. 32 - příběh skautingu 

○ Pomoci může skautská historie nebo výstava ke 100 letům střediska 
○ Kdo by měl o historii střediska větší zájem, může si objednat           

almanach, který mapuje uplynulých 100 let 
● Splním si bod č. 38 - ohleduplnost 
● Doplním si do stezky oddílové doplňky - obrázky najdeš na dalších stranách 

 
Další tipy na činnost: 
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Oddílové doplňky:

3 

http://www.hvezda.orlicemb.cz/


www.hvezda.orlicemb.cz 

 

4 

http://www.hvezda.orlicemb.cz/

