
Výzvy 2021- zručnost

Kutil 1.kutil brusič Nabrus si nůž s video návodem od 
Australana + natoč, jak řeže papír

lze navázat 
odborkou 
kutil/kutilka

2.kutil řezbář Vyřež něco z kůry nebo dřeva 
(kulička, loď, píšťalka, vařečka)

lze navázat 
odborkou 
kutil/kutilka

3.kutil opravář Po dohodě s rodiči oprav nějakou 
rozbitou věc (rozviklanou židli, 
ulomené opěrátko, nový nátěr). 
Vyfoť stav před opravou a  po 
opravě, jak se ti to povedlo.

lze navázat 
odborkou 
kutil/kutilka

Řezbář 1.učeň ostrého nože vyřež létací vrtulku a zkus, jak vysoko
ti vyletí 
(http://ostrovnapadu.cz/vrtulnik/)

2.mistr ostrého nože Udělej si model indiánské loďky z 
březové kůry - 
viz. https://cz.pinterest.com/pin/497
718196325039654/

3.velmistr ostrého 
nože

Vyrob si indiánské kostky, zahrajte si 
se sourozenci/rodiči. Vyřež ze dřeva 
tři házecí kostky.

Provazník 1.kutil Nitka Ušij si skautské pouzdro na tužky 
nebo pytlík na ešus + vyfoť nám ho

2.kutil Provázek https://www.youtube.com/watch?
v=4CUm65WQ0RA,vyrob si krásný 
lapač snů

3.kutil Lano Vyrob provazový žebřík z lana a 
pevných prutů a vylez po něm na 
strom. Návory na výrobu 
provazového žebříku zde: 
http://uzly.8u.cz/index.php?
jq=0&fce=file&subfce=./Uzly/Provaz
ovyZebrik.php

Všeuměl 1.všeuměl začátečník Spleť si přívěšek štěstí nebo kytičku -
viz. https://cz.pinterest.com/pin/497
718196325039691/ nebo https://
cz.pinterest.com/pin/
497718196325039693/
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2.všeuměl 1. stupně Vytvoř skořicovou voničku - 
viz. https://cz.pinterest.com/pin/497
718196325039896/

3.všeuměl 2.stupně Připrav si těsto na skořicové hady a 
opeč je na ohni

Bořek 
stavitel

1.stavitel pomocník Postav iglú/ zajímavou stavbu ze 
sněhu

2.stavitel Postav co nejvyšší věž z 50ti kamenů

3.stavitel architekt Vyrob ptákům krmítko / budku. 
Návod na budky najdeš na internetu. 
Parametry pro výrobu budky najdeš 
třeba tu: 
https://www.birdlife.cz/zapojte-se/p
omoc-ptakum/ptaci-budky/

Dřevotep Mistr tiskař Vytvoř pomocí kladiva a různých 
nástrojů texturu do dřeva a s pomocí
razítkové barvy či inkoustu ozdob 
dopisní papír, na kterém pošleš 
někomu z oddílu dopis – např. Viz. 
https://cz.pinterest.com/pin/497718
196325040117/

Hieronymus Bosh Vyrob píšťalku z vrbového proutku 
(na jaře, až bude ve větvích míza)

Knihovazač Vyrob si skautský zápisník vázaný v 
březové kůře s video návodem od 
Australana + vyfoť ho

Pat a Mat 1.chytrý výrobce Vyrob si alespoň pět hadrových koulí 
na táborové souboje. Koule vyrob ze 
starých ponožek vycpaných hadry, 
ponožky zašij, ať se nerozmotají. 

2.ohleduplný 
výrobce

Vyrob si voskované ubrousky:
https://www.pleva.cz/news/jak-si-
vyrobit-voskovane-ubrousky-a-co-do-
nich-zabalit

3.Mistr šetrné 
výroby

Utkej koberec ze starých látek – např.
viz 
https://cz.pinterest.com/pin/497718
196325040014/
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