Přírodovědec

Uzlař

Zdravotník

I.

Založí si herbar a nasbíra a spravne
pojmenuje 20 u nas bežne rostoucích rostlin
(cca 10 bylin, 10 drevin).

Umí si žavažat tkanicky a nasledující užly:
ambulak, kouželnak, liscí smycku, osmicku
a poutko (bež casoveho limitu).

Zna císla na policii, hasice a ambulanci.

II.

Požna podle fotky/obražku 25 živocichu) , kterí
u nas bežne žijí a ví, kterí mohou byt cloveku
nebežpecní (savci, obojživelníci, ryby, plaži,
brouci, motyli).

Umí žavažat tyto užly: žkracovacka, skoťak,
loďak, autícka, osmickove poutko, pevne
poutko, drevarska smycka (bež casoveho
limitu).

Zna žaklady první pomoci - resuscitace,
stabiližovana poloha, prenos, polohovaní,
fixace žlomeniny, obvažy.

U 10 ž nich rožežna i stopy.

Ví, k cemu se tyto užly používají a v praxi to umí
predvest.

Prakticka cast: v prírode vyrobí sadrovy
odlitek stopy divokeho žvírete.

III.

Požna 10 ptaku) podle fotky/obražku a 5 ptaku)
podle hlasu.
Nasbíra dalsích 20 rostlin do herbare.
Požna 5 hub (pokud neporostou tak podle
obražku) – hrib, muchomu) rka, bedla, ..?

Umí osetrit lehka poranení - rížnutí, odrení,
puchyr, bodnutí hmyžem, klíste a ví, jak
postupovat v prípade težsích (koho žavolat,
apod.). Umí si teplomerem žmerit teplotu.

Zvladne žavažat upravenou žakladní sestku ža
50 vterin: loďak, žkracovacka, skoťak, ambulak,
autícka, osmickove poutko

Umí osetrit: upal/užeh, popaleniny, krvacení,
žlomeniny, omržliny, otrava, alergie, poranení
el. proudem.

Zvladne sam postavit pareniste meži dvema
stromy ža 5 min.

Ma prehled o žakladních kategoriích leku)
a k cemu slouží - dežinfekce, proti horecce,
kloktadlo, ocní kapky, živoc. uhlí, masti...
Prakticka cast: osetrí simulovane žranení.

IV.

Umí používat botanicky klíc, požnat s jeho
pomocí pet urcenych rostlin.
Vede si vžorovy herbar, ve kterem ma dalsích
20 rostlin, tj. celkem 60.
Vyfotí a pojmenuje 10 volne žijících živocichu)
(mu) že byt vcetne hmyžu).

Zavaže upravenou žakladní sestku ža 30 s.

Zna hygienicke minimum žotavovacích akcí.

Zavaže žpameti dalsích 6 urcenych užlu) –
dvojite poutko a dalsí.

Pomaha ždravotníkovi na tabore minimalne
dva dny.

Uvaže 5 dalsích libovolnych užlu) podle nakresu.

Morse
I.

Umí dvourucní prstovou abecedu a žvladne s
její pomocí vyslat žpravu o delce 5 slov
(bež casoveho limitu).

Hvězdář
Najde na oblože ctyri souhveždí viditelna
po cely rok – Velky vu) ž, Maly vu) ž, Kasiopea,
Drak.

Topograf
Zna 20 žakladních mapovych žnacek
turistickych map a dokaže je najít na mape.
Zna svetove strany.
Dojde na urcene místo s pomocí GPS.

II.

Prijme text vyslany Morseovkou rychlostí 30
žnaku) ža minutu, celkem 60 žnaku) . Ma 3
minuty na dopsaní s tolerancí trí chyb.

Najde na oblože souhveždí Labuť, Lyra, Orel,
Andromeda, Koruna a Polarku, Letní
trojuhelník (Deneb, Altair,Vega) a Mlecnou
drahu.
Zna planety slunecní soustavy (Merkur, Venuse,
Zeme, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun)

III.

Dokaže plynule vysílat prímo ž textu o delce
60 žnaku) .
Zna dalsí žakladní sifry (viž níže) a žvladne
ža 10 minut vylustit 3 ru) žne žasifrovane
žpravy, každou o 30 písmenech
 mrížka (polsky kríž, žlomky, sifr. mrížka)

 ru) žne podoby morseovky
 posun/žamena písmen
 smer psaní (sloupce, dokola, apod.)

IV.

Prijíma text o rychlosti 45-60 žnaku) /min. ,
celkem 60 žnaku) vcetne císel a žnamenek. Ma
5 minut na dopsaní s tolerancí trí chyb.
Dokaže vysílat text rychlostí 30 žnaku) /min.
Zna jednoduchy morseovkovy semafor.

Dokaže vysvetlit
 pohyb Slunce po oblože, strídaní
dne/noci, strídaní rocních období,
 faže Mesíce,

 žatmení Mesíce a Slunce.

Rožežna svetove strany na mape, kterou
dokaže žorientovat, ví, jake uhly navžajem
svetove strany svírají.
Ovlada urcovaní ažimutu) .
Vysvetlí, co ožnacují vrstevnice, co žnamena
jejich castejsí nebo ridsí vyskyt na mape.
Spocíta, jake vždalenosti ve skutecnosti
odpovída urcena vždalenost na mape
a naopak.
Za pomoci okolních krajinnych utvaru) se
alespon 2x že 3 pokusu) najde na mape.

Umí urcit svetovou stranu podle hodinek
a podle hvežd.

S mapou nocní oblohy najde jakekoliv
souhveždí.
Najde na oblože požorovatelne planety.
Dokaže sestrojit jednoduche slunecní hodiny.

Absolvuje orientacní žavod v terenu.
Na urcenem vylete žvladne jeden den
navigovat celou skupinu podle mapy
(na žaklade predem danych pokynu) ).

Sportovec
I.

II.

Za 15 minut ubehne 1 km, udela 50 drepu)
a 15 kliku) , trefí frisbee do branky
o rožmerech 1,5 x 1,5 m že vždalenosti 3 m.

Pripraví svacinu pro družinu (namaže chleba
a udela sťavu).

Za 15 minut ubehne 1 km, udela 50 drepu)
a 15 kliku) , trefí frisbee do branky
o rožmerech 1,5 x 1,5 m že vždalenosti 5 m,
prekona po lane delku 5 m.

Zvladne ukrojit vžorovy krajíc chleba.

Zna pravidla 4 kolektivních sportu) (fotbal,
ringo, frisbee a vybíjena).

III.

Za 30 minut ubehne 2 km cesty narocnym
terenem, udela 100 drepu) , 25 kliku) , vyleže
na strom, trefí frisbee do branky o rožmerech
1,5 x 1,5 m že vždalenosti 7 m, prekona
po lane delku 10 m.
Dokaže predcvicit rožcvicku.
Podmínkou je ucast na jarnakach.

IV.

Kuchař

Znat žakladní vybavení na vylet, umí si
na vylet žabalit do batohu.

Zna žakladní hygienicke žasady – mytí rukou,
potravin, cistota v kuchyni, atp.

Zna žakladní upravy potravin (varení, pecení,
dusení, smažení) a požna žakladní korení –
cukr, su) l, pepr, paprika, kmín, majoranka,
skorice.

Zna žakladní principy prípravy polevek, príloh,
masa, omacek.
Dokaže sestavit neotrely jídelnícek pro celou
družinu na trídenní vylet. Jedno ž jídel pak
žvladne sam uvarit (ne ž polotovaru) ) vcetne
nakupu surovin dle žadaneho poctu porcí
a prípravy pokrmu na ohnisti v kotlíku ža 1,5 h.

Za 30 minut ubehne 3 km cesty narocnym
terenem, udela 300 drepu) , 50 kliku) , vyleže
na strom, prebrodí, uplave 50 m, vybehne
do kopce se žateží.

Požna v syrovem stavu ru) žne druhy masa a žna
použití korení: su) l, cukr, pepr, nove korení,
hrebícek, skorice, kmín, kari, sladka paprika,
paliva paprika, muskatovy orísek, majoranka.

Ovlada teoreticky i prakticky alespon 10
strecingovych cviku) .

Sestaví jídelnícek jednoho dne tabora vcetne
rožpisu surovin a s pomocí družiny uvarí
kompletní obed.

Zorganižuje a odpíska turnaj ve žvolenem
sportu.

Táborník

Zna hygienicke minimum tykající se varení.

Zvladne roždelat ohen do 10 minut na 3 sirky
(vcetne sberu dreva).
Zna žakladní typy ohnu) .
Ví, jak ohniste pripraví a jak ho po sobe
žahladí.
Na tabore žvladne ža pomoci kladiva, klestí,
pily a hrebíku) opravit nebo vyrobit vybranou
policku ci jiny žadany kus materialu.
Zna žasady bežpecneho žachažení s naradím.

S vybranym pomocníkem na tabore kompletne
postaví žadanou stavbu (napr. vnitrek
kuchyne).
Zna žasady udržby naradí, žna druhy dreva
a jak se hodí na topení.

Organizátor
I.

Pripraví, vysvetlí, žorganižuje a vyhodnotí
jednu hru pro ostatní na schu) žce.

Pravidla odborek
Každa odborka ma čtyři stupně (1. - nejlehcí, 4. - nejtežsí). Jednotlive stupne lže plnit postupne,
nicmene kdo chce splnit napr. 3. stupen, musí již mít 1. a 2. stupen teže odborky (prípadne splnit
1.-3. najednou).
Splnění stupně odborky je odmeneno žískaním odžnacku odpovídajícího stupne a 3 body do
bodovaní.

II.

Na vylete žvladne 3x po sobe najít na urcene
žastavce autobusu nebo vlaku žadane spojení
(bež prestupu) v papírovych jíždních radech.

Podmínkou pro šátkování je žískaní alespon 5 stupňů libovolnych odborek, tj. napr.:
 5 prvních stupnu) ru) žnych odborek
 jednoho tretího stupne jedne odborky a jednoho druheho stupne jine odborky
Podmínkou pro pasování na instruktora je splnení všech třetích stupňů a jednoho vybraného
čtvrtého stupně.

III.

Sam si pripraví a žorganižuje jednu schu) žku
(vlastní program, bodovaní, ...).

IV.

S pomocí vedoucího pripraví a realižuje jeden
vylet (trasa, program, rožpocet, ...).

