
Výzvy 2021- praxe

Kategorie úroveň Úkol Odborka

Kuchař 1.kuchař-
čajovar

Uvař si čaj na venkovním ohništi v kotlíku nebo 
ešusu z přírodnin (větvičky ze smrku, listy 
maliní, šípek,kopřivy, byliny - počítá si i to, co si 
v zimě přineseš z domova), vše  vyfoť a pak také
vypij. lze navázat odborkou/vlčkem 

kuchař/kuchařka
2.kuchař-
polévkovar

Uvař si hustou polévku na venkovním ohništi v 
kotlíku nebo ešusu (použít můžeš např. 
brambory, mrkev, petržel, celer, houby, 
majoránku a česnek a uvařit chutnou 
bramboračku),  vyfoť a pak sněz. lze navázat odborkou/vlčkem 

kuchař/kuchařka
3.kuchař-
gulášohadovar

Uvař si vuřtguláš (nebo dýňový guláš) na 
venkovním ohništi v kotlíku nebo ešusu a jako 
přílohu těstové hady pečené na klacku 
(nezapomeň klacek nejdřív oloupat), vyfoť a 
pak sněz. lze navázat odborkou/vlčkem 

kuchař/kuchařka
Navigátor 1.navigátor 

šikula
Vyrob nouzový kompas z jehly položené na 
lístku na vodní hladině.

2.navigátor 
malíř

Nakresli mapu okolí svého bydliště v rozsahu 
1km2 (představ si, že tvůj domov je uprostřed a
na každou stranu je to vzdálenost 500m od 
domova). Svůj výtvor srovnej s opravdovou 
mapou (např. turistická mapa na www.mapy.cz).
Oprav chyby. lze navázat odborkou/vlčkem 

cestovatel/cestovatelka
3.navigátor 
cestovatel

Vyber si na mapě v okruhu 10km od bydliště 
nějaké zajímavé místo, na kterém jsi ještě nikdy 
nebyl, a pomocí mapy (papírové, v mobilu) se 
tam pokus dojít (v doprovodu rodičů, ale bez 
jejich pomoci). Zaznamenej si do zápisníku, jak 
se ti to povedlo. lze navázat odborkou/vlčkem 

cestovatel/cestovatelka
Stopař 1.stopař 

Geronimo
Najdi v přírodě 3 různé stopy, vyfoť nebo je 
nakresli do zápisníku a urči komu patří. lze navázat odborkou/vlčkem 

táborník/tábornice
2.stopař Rudý 
oblak

Odlij stopu zvířete, kterou jsi našel a urči komu 
patří. lze navázat odborkou/vlčkem 

táborník/tábornice
3.stopař Sedící 
býk Odlij stopu zvířete ve sněhu a urči komu patří.



Mistr 
krejčovský

Guccio Gucci Sprav si oblečení: přišij knoflík, zašij ponožky, 
našij záplatu.

Giorgio Armani Vyrob si pouzdro na nůž nebo sekeru

Coco Chanel Ušij si obal na karimatku - když do něj pak dáš 
mikinu / náhradní oblečení, může sloužit jako 
polštářek

Popleta Učeň uzlař Nauč se všech 6 základních uzlů -> k šesti 
základním uzlům se nauč uzel dobrého skutku a
uzel přátelství

Mistr uzlař Upleť náramek z řemínku, provázku nebo kůže

Velmistr uzlař Upleť turbánek z řemínku / uzlovačky

Mistr 
hotovka

Buď opraven Zapiš si do zápisníku své míry: palec, malá píď, 
velká píď, loket, sáh, stopa, krok, výška. Změř si,
kam ti sahá rovný metr od země. Které dvě míry
jsou stejné? 

Buď napraven Ze své skautské/vlčácké stezky si splň všechny 
body, které můžeš splnit sám či s rodiči. 

Buď připraven Zhotov si KPZ (krabička poslední záchrany) 
nebo osobní lékárničku (pokud už KPZ máš). 
KPZ by měla obsahovat: malá svíčka, pár 
zápalek a škrtátko, kousek březové kůry, jehla, 
nit, knoflík, zavírací špendlík, kousek 
papíru,tužka, polštářkové náplasti, několik 
drobných mincí, kousek provázku, gumičku. 
Pokud už KPZ máš, zhotov si osobní lékárničku.

Enigma šifrovatel Nauč se alespoň jednu novou šifru, kterou jsi 
dosud neznal. 

agent pošli někomu z oddílu zašifrovaný dopis 

tajný agent V pokladu dávných rytířů jste nalezli moudrost 
(citát světce). Zjisti od každého člena oddílu, 
jaký citát v pokladu našel. Pozor - svůj citát smíš
sdělit jen tomu, kdo se tě na to přímo zeptá 
(telefonem, dopisem, na online schůzce, apod.) 
Nesmíš jej psát do žádného sdíleného 
dokumentu - své tajemství si chraň!

Svojsík skautské 
základy I.

Do svého nového březového zápisníku si zapiš 
skautské/vlčácké/světluškovské základy: zákon, 
slib, heslo a denní příkaz.

skautské 
Do svého nového březového zápisníku si 



základy II. nakresli skautskou lilii, hlavu vlka či trojlístek. 

skautské 
základy III.

Do svého nového březového zápisníku si 
zapiš/nakresli hlavní skautské pochodové 
značky, topografické značky. 

Marhoul mlsoun Nachystej pro někoho doma sladkou snídani, 
např. ovesnou kaši, palačinky, lívance.

cukrář Upeč bábovku, buchtu, sušenky nebo muffiny. 
Svůj výtvor vyfoť, než ho sníš.

pekař Upeč domácí housky, rohlíky nebo chléb. Svůj 
výtvor můžeš vyfotit než ho sníš.

Ferda 
Mravenec

ekolog mýdlař Vyrob si na tábor vlastní mýdlo šetrné k 
přírodě, ať nevypouštíme do přírody škodlivé 
chemikálie (http://ostrovnapadu.cz/setrne-
mydlo-na-tabor/) 

ekolog svíčkař vyrob si na tábor vlastní svíčku ze zbytků již 
nepoužitelných svíček 
(https://www.jaktak.cz/jak-vyrobit-svicku-ze-
zbytku-vosku.html nebo https://www.domaci-
napady.cz/svicky/vyroba-svicek/)

ekolog 
recyklátor

vytvoř ze starých již  nepoužívaných věcí 2 
užitečné výrobky (ze starého oblečení, z 
plechovky, sklenice, novin, kartonu aj.)

https://www.domaci-napady.cz/svicky/vyroba-svicek/
https://www.domaci-napady.cz/svicky/vyroba-svicek/

