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 SUCHÁ, PRO SKAUTY (JARDA, VOJTA) 
Zaměření schůzky: Příroda  

Zahájení: pokřik + informace (čas: 5min) 

Chování k přírodě (čas: 10min.,  kde: les) 

Proč to děláme: Abychom se poučili 
Pomůcky: Kartičky s popisem chování k přírodě (kopání do hub, sebrání odpadku,…) 
Stezka: 2.ST.-Pobyt v přírodě: Vysvětlím nováčkům, jak se chovat v přírodě, a 
zdůrazním jednotlivá pravidla chování 

Po lese jsou rozmístěny kartičky s popisem chování lidí k přírodě (pozitivní i 
negativní). Skauti mají chvíli na to, aby jich co nejvíc našli, zapamatovali si je a po 
časovém limitu si je napíšou do zápisníku. Po zapsání následuje krátké povídání o 
tom, co našli. Co je správné? Co správné není? Jak se s družinou chováme v lese? 

Vyjádření přírody (20 min., kde: les) 

Proč to děláme: Rozvinutí kreativity 

Stezka: 4.ST.- Příroda kolem nás: Libovolným způsobem se pokusím umělecky zobrazit 
něco hezkého v přírodě nebo vyjádřit, jak na mě příroda působí (nakreslím obrázek, 
napíšu básničku nebo povídku, udělám několik fotografií,…) 

Každý sám se pokusí vyjádřit, co pro něho příroda (nebo pobyt v přírodě) znamená. 
(Brána do přírody, relax, únik od lidí, samota,…) Může se použít přírodní materiál, 
který najde v lese. Po dokončení budeme postupně chodit od jednoho díla 
k druhému a autor bude vysvětlovat svůj výtvor. 

 Hra: Náčelník (čas: 10min, kde: les) 

Proč to děláme:  Proběhneme se a zároveň trénujeme maskování v lese  

Dobrovolník hraje náčelníka a stojí na dohled v lese, ostatní se k němu přibližují. 
Vždy, když se náčelník otočí, musí se ostatní schovat. Ten, koho uvidí, se musí vrátit 
na začátek. Vyhrává ten, kdo se dostane až k náčelníkovi. 

 Poznávání rostlin (čas: 20 min, kde: louka, les) 

Proč to děláme: Abychom se naučili nové rostliny 

Pomůcky: Atlasy rostlin 

Stezka: 1. ST. - Poznávání přírody: Na výpravách, táboře, v okolí domova nebo na 
chalupě najdu a naučím se poznávat nové druhy rostlin, živočichů nebo hub. Počet 
určím předem po poradě s vedoucím nebo jiným vhodným hodnotitelem.  
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Každý najde a přinese dvě rostliny, které zná a dvě, které nezná. Nejprve si řekneme 
ty, co známe a pak se v atlasech pokusíme vyhledat ty, co neznáme.  

Ošetření zlomené nohy (čas: 20 min, kde: les) 

Proč to děláme:  Procvičení zdravovědy 

Rádce simuluje zlomeninu nohy a skauti ho musí ošetřit. Následně si promluvíme o 
chybách, které dělali a jakby to mělo být správně. 

Zakončení: pokřik (čas: 5min) 

 

  

  



4 
 

SUCHÁ, PRO SKAUTY (STOPAŘ, EDISON) 
Zaměření: Táboření 

Zahájení: pokřik + informace (čas: 5min) 

Hra: kyselý déšť (čas: 10 min, kde: venku) 

Proč to děláme: Uvolnění a odpočinek 

Hráči si v duchu vyberou dva lidi (jeden pro něho bude „kyselý déšť“ a druhý bude 
„střecha“) Po odstartování se každý hráč snaží postavit tak, aby mezi ním a jeho 
kyselým deštěm stála jeho střecha. Hodnotí se vždy, když vedoucí řekne stop nebo po 
nějakých krátkých časových intervalech (max. 1 min.) 

Topografie (čas: 30 min, kde: kdekoliv, kde jsou nějaké objekty) 

Proč to děláme: Odhad vzdálenosti, kreslení plánku 

Pomůcky: papíry, tužky, pravítka, provázek s uzlíkem určující délku 1 metr 

Stezka: 1. ST. – Buď připraven: Nakreslím plánek místa, na kterém se právě nacházím. 

Hráči se rozdělí do dvojic. Každá dvojice dostane metrový provázek. Pomocí provázku 
mají změřit a zakreslit danou oblast v nějakém měřítku.  

Hra: revoluce (čas: 15, kde: louka) 

Proč to děláme: procvičení přesnosti 

Hráči se postaví na mety (král, dva šlechtici proti sobě, dva měšťani proti sobě, 
ostatní poddaní – v tomto pořadí) a je jejich úkolem se dostat na místo krále tím, že 
hodí tenisák po jiném hráči (každý smí hodit jen o jednu úroveň výše) Když ho hráč 
nechytne, musí pro něho dojít a ostatní můžou běžet na uvolněnou metu. Pokud 
házející hodí míč nepřesně, musí opustit svou metu a míč si přinést. Vedoucí může 
někdy vykřiknout revoluce. To znamená, že všichni hráči musí doběhnout k určitému 
místu a pak obsadit místo podle toho jak rychle se vrátí co nejlepší. 

Nástroje (čas: 25min, kde: v klubovně) 

Proč to děláme: Vysvětlení údržby táborových nástrojů 

Pomůcky: Nože, sekera, brousky 

Stezka:  4.ST.-Zručnost: Naučím někoho bezpečně používat vybrané nástroje (nůž, 
sekeru,…) a jak je udržovat v bezvadném a funkčním stavu. 

Rádce vysvětlí a předvede, jak se brousí nůž nebo sekera. Poté si každý nabrousí svůj 
nůž nebo sekeru. 

Zakončení: pokřik (čas: 5min) 
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MOKRÁ, PRO SKAUTY (ESKYM, MATOUŠ, MICHAL) 
Zaměření: dějiny skautingu 

Zahájení: pokřik + informace (čas: 5min) 

Hra: Na slepého rytíře (čas: 15 min, kde: v klubovně) 

Proč to děláme: Učení orientace podle sluchu 

Pomůcky: šátek 

Hráči se posadí do kruhu a určí se jeden rytíř. Ten má zavázané oči. Poté si hráči určí 
čísla a pak rytíř začne vyvolávat dvojice čísel. Hráči s těmi čísly se mají vyměnit, aniž 
by je rytíř chytil. Koho chytí, je slepý rytíř. 

Historie skautingu (čas: 30min, kde: v klubovně) 

Proč to děláme: rozšíření obzorů 

Pomůcky: lístečky s letopočty, seznam událostí, literatura s historií skautingu 

Po klubovně jsou rozmístěny lístečky s letopočty a jeden seznam událostí. Kluci mají 
za úkol hledat letopočty a k nim vybrat správnou událost ze skautské historie. 
Lístečky i události si musí zapamatovat a zapsat ve svém „domečku“, odkud vybíhají. 
Rádce je v jednom místě klubovny a za nějaký úkol (tělesný, zručnost,…) půjčuje knihy 
s historií skautingu, kde to mohou kluci hledat. 

 Hra: Demonstrace (čas: 10min, kde: klubovna) 

Proč to děláme: Hra na vybití 

Pomůcky: stopky 

Jsou dvě skupiny – demonstranti a policisté. Demonstranti se semknou do hloučku a 
policisté je rozdělují. Čas kola je 2 min, pak se skupiny vystřídají.  

Scénky z historie skautingu (čas: 30 min, kde: v klubovně) 

Proč to děláme: rozšíření obzorů 

Stezka: 2. ST. – Příběhy našeho života: Najdu zajímavý příběh z historie skautingu 
v naší obci, v naší zemi nebo v zahraničí a seznámím s ním ostatní (vyprávěním, 
scénkou i jakkoliv jinak).  

Kluci mají ve dvojicích za úkol najít zajímavý příběh z historie skautingu. Tento úkol 
musí dostat někdy dříve a průběžně zjišťujeme, zda už mají něco nalezené, abychom 
mohli tuto aktivitu dělat na schůzce. Pokud aktivitu chceme dělat a někteří nemají nic 
nalezeno, můžeme použít události z aktivity č. 3. Kluci mají za úkol předvést před 
ostatními vybranou událost a ostatní hádají, o co šlo.   
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MOKRÁ, PRO SKAUTY (EDISON, STOPAŘ) 
Zaměření: Kreativita 

Zahájení: pokřik + informace (čas: 5min) 

Email (čas: 15min, kde: v klubovně) 

Proč to děláme: Všímavost, nácvik poker-face 

Každý hráč si vymyslí vlastní gesto (rukou, obličejem,…) a ukáže ho ostatním.  Pak se 
sesednou do kruhu a jeden si stoupne doprostřed a zavře oči a chvíli počká. Ostatní 
zatím začínají posílat email. Email se pošle tak, že se ukáže svůj znak a poté znak 
toho, komu to posílám. Ten co je uprostřed pak otevře oči a snaží se vypozorovat, 
kde se email nachází. Mezitím email putuje a putuje… 

Kreslení hymny (čas: 20min, kde: v klubovně) 

Proč to děláme: Kreativita, spolupráce 

Pomůcky: fixy, papíry, šátky, zvuková nahrávka skautské hymny 

Stezka: 1. ST. - Zručnost: Vyzkouším si novou výtvarnou nebo rukodělnou techniku 
(např. plstění vlny, malování na sklo, mramorování, batikování, odlévání stop,…)  

Poslechneme si skautskou hymnu a pak kluci utvoří dvojice a budou malovat pocity 
ze skautské hymny. Ten, kdo kreslí, bude mít zavázané oči šátkem. Ten co vidí, 
naviguje (takže se kreslí pocit toho, který naviguje). Pak se vystřídají.   

Rozplétání (čas: 10min, kde: v klubovně) 

Proč to děláme: spolupráce 

Hráči vytvoří kruh. Zavřou oči, zvednou  ruce nad hlavu a jdou pomalu dopředu a 
hledají další ruce, kterých se chytnou. Když jsou všichni chyceni, otevřou všichni oči a 
snaží se rozplést aniž by se kdokoliv pustil. 

Žebříček hodnot (čas: 10 min, kde: klubovna) 

Proč to děláme:  Uvědomění si vlastních hodnot. 

Stezka: 2.ST. – Moje svědomí: Sestavím si svůj žebříček alespoň deseti hodnot (co je 
pro mě v životě důležité: např. rodiče, skauting, peníze,…) 

Každý si zkusí napsat deset hodnot ve svém životě a seřadit je od nejdůležitější.  Po 
deseti minutách se to ukončí a podepsané papíry se uloží do obálky, tak aby to nikdo 
nemohl číst. Do příští schůzky budou mít všichni za úkol napsat tento žebříček ještě 
jednou a doplnit ho třeba i o další věci. Příští schůzku si budeme povídat o těch 
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hodnotách.  (Jak se liší žebříček napsaný za 10 min bez přípravy a žebříček napsaný 
doma v klidu po delším přemýšlení? Máme nějaké společné hodnoty? ) 

Smyslová geometrie (čas: 30 min, kde: klubovna) 

Proč to děláme: spolupráce, kreativita, smyslové vnímání 

Pomůcky: delší lano, šátky 

Hráči si zaváží oči, chytnou se provazu a mají za úkol z něj udělat nějaký geometrický 
útvar (kruh, čtverec, rovnostranný trojúhelník,…) 

 Zakončení: pokřik (čas: 0min) 
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SUCHÁ, PRO SKAUTY (VOJTA, JARDA) 
Zaměření: Napětí a akce 

Zahájení: pokřik + informace (čas: 5min) 

Hra: Stříhaná (čas: 15min, kde: kdekoliv) 

Proč to děláme: Na procvičení týmového ducha 

Jsou dva týmy proti sobě, všichni hráči za svojí čárou. Z každého týmu vyběhne jeden 
člověk, a když se potkají, zastaví se a střihnou si (kámen, nůžky, papír). Vítěz 
pokračuje k soupeřově čáře, odkud vybíhá nový hráč a opět se opakuje stříhání. Ten, 
kdo prohraje stříhání, vrací se za svoji čáru. Kdo se dostane za soupeřovu čáru, 
získává bod pro svůj tým. 

Kolečko důvěry (čas: 10min, kde: kdekoliv) 

Proč to děláme: Věříš své družině? Já ano! 

Pomůcky: šátek 

Všichni se postaví do kruhu, rameny těsně vedle sebe. Jeden je uprostřed, má 
zavázané oči, musí stát v pozoru (aby se neprohýbal) a ostatní si s ním „házejí“ po 
kruhu. 

Volný čas (čas: 20min, kde: na klidném místě) 

Proč to děláme: dozvíme se názor ostatních 

Stezka: 3.ST.-Moje vztahy: Připravím pro svoji družinu aktivitu, díky níž bychom se 
navzájem lépe poznali. 

Rádce má připraveny otázky, na které ostatní odpovídají, a pak se o nich diskutuje. Co 
rád děláš? Jaké máš koníčky? Jaké navštěvuješ kurzy? 

Hra: Na upíra (čas: 10min, kde: kdekoliv) 

Proč to děláme: Protažení 

Upír vybere oběť a pomalou chůzí s předpaženýma rukama se jí snaží chytnout za krk. 
Oběť se může zachránit jen tak, že mrkne na někoho a ten řekne jeho jméno. Když 
řekne správné jména, tak je oběť zachráněna a obětí se stává ten, co říkal to jméno. 
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Hádanky a hlavolamy (čas: 30min, kde: kdekoliv) 

Proč to děláme: mozkový trénink 

Pomůcky: nejrůznější hlavolamy 

Stezka: 3.ST. – Vyjadřování: Vysvětlím ostatním členům družiny složitější zadaný úkol 
(pravidla hry, postup vaření nebo stavby,..) 

Soutěž v luštění hlavolamů, kdo jich vyluští nejvíce, dostane dobrou odměnu.  

Rádce pak vysvětlí, jak se luští nějaký typ hlavolamu (např. logická slovní úloha) a 
kluci zkouší sami luštit různá zadání stejného typu hlavolamu. 

Zakončení: pokřik (čas: 0min) 
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SUCHÁ, PRO SKAUTY (MATOUŠ, MICHAL, ESKYM) 
Zaměření: Netradiční sport 

Zahájení: pokřik + informace (čas: 5min) 

Berskydy (čas: 40 min, kde: louka) 

Proč to děláme: naučení netradičního sportu 

Pomůcky: pálka z klacku a meta pro každého, špaček 

Každý má pálku (klacek cca 1m) na odpalování špačka (malé dřívko). Utvoříme kruh a 
každý si vytvoří metu (tričko, dřevo,…) Ten, kdo má špačka, ho někomu nadhodí. Když 
ho odpálí, tak pro špačka běží odpalovač, když je špatně hozeno, též. Když je dobře 
hozeno a není odpáleno, tak pro špačka běží pálkař. Když se uvolní jakákoliv meta, 
může tam kdokoliv naběhnout a brát vše z pod mety. Nejdřív se bere tráva a pak 
hlína, která se kope pálkama. Kdo má na konci hry nejvyšší hromadu pod metou, 
vyhrává. 

Sportovní pantomima (čas: 10min, kde: kdekoliv) 

Proč to děláme: rozvoj fantazie, představivosti 

Každý si vymyslí a pak pantomimou předvede nějaký méně známý nebo netradiční 
sport. 

Obohacení družiny (čas: 35min, kde: kdekoliv) 

Proč to děláme: Rozšíření obzoru ostatních 

Pomůcky: časopisy 

Stezka: 1.ST.-Družina jako tým: Sepíšu si, co mohu nabídnout své družině (v jakých 
činnostech se vyznám, co mě baví), a pobavím se o tom s rádcem. 

Před touto schůzkou rozešleme informaci (např. družinovou štafetou nebo informací 
na minulé schůzce) aby každý přinesl nějaké časopisy, které odbírá, nebo nějaké 
knihy, které jsou z oblasti, která ho zajímá nebo se jí věnuje. Nesmí to však nikomu 
jinému ukázat a po příchodu na schůzku to odevzdat rádci. Rádce na schůzce zamíchá 
všechny časopisy a knihy a rozrovná je na stůl. Pak si můžou všichni prohlížet všechny 
časopisy a knihy a postupně se bude hádat, komu to patří. Prohlížení může přejít do 
diskuze o koníčkách jednotlivých členů.  

Zakončení: pokřik (čas: 0min) 
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SUCHÁ, PRO SKAUTY (STOPAŘ, EDISON) 
Zaměření schůzky: nezadáno 

1) Zahájení: pokřik + informace (čas: 5min) 

Kouzelný les (čas: 10min, kde: ) 

Proč to děláme: zrychlení postřehu 

Pomůcky: provázky k vyznačení třech herních čar hracího pole 

Hráči se rozdělí na poloviny. Území je rozděleno tak, že na krajích jsou čáry každého 
týmu a uprostřed je startovní čára. Existují tři druhy bytostí – čarodějnice (ruce jako 
když čarujeme a zakřičet ČURY MURY), obr (ruce nad hlavu a zařvat HU) a trpaslík 
(ukazováčky o sebe třebe a zašeptáme ŠMIDLI FIDLI). Obr se bojí trpaslíka, trpaslík se 
bojí čarodějnice, čarodějnice se bojí obra. Týmy se domluví na jedné bytosti, postaví 
se k prostřední startovní čáře a na pokyn vedoucího všichni ukáží znaky a zvuky své 
postavy. Vítězný tým se snaží pochytat bytosti z druhého týmu dříve než se schovají 
za svojí čáru. 

Krizové situace (čas: 30min, kde: všude) 

Proč to děláme:  Řešení krizových situací 

Pomůcky: kartičky s nehodami 

Stezka: 2.ST.-Buď připraven: Na simulovaných příkladech si vyzkouším jednání 
v krizových situacích: autonehoda, krádež, napadení. 

Členové se rozdělí do skupinek a každá si vylosuje nějakou nehodu tak, aby to ta 
druhá skupina nevěděla. Skupiny na to připraví krátkou scénku, do které bude druhá 
skupina zapojena jako náhodní svědkové, kteří budou mít za úkol vzniklý problém 
vyřešit. Po dohrání scénky následuje vysvětlení rolí a situací. 

Král vysílá do boje (čas: 10 min., kde: louka) 

Proč to děláme: posilování 

Hráči se rozdělí na dvě poloviny a v řadě se snaží co nejpevněji chytit. První tým vyšle 
jednoho člena, aby rozrazil řadu. Pokud se mu to povede, vybírá si, koho si vezme do 
svého týmu. V případě neúspěchu zůstává u týmu, který se snažil rozrazit. 
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Osobní erb (čas: 30min, kde: kdekoliv) 

Proč to děláme: Uvědomění si svých vlastností 

Pomůcky: psací potřeby 

Stezka: 2.ST.-Já a můj život: Vytvořím si svůj osobní erb nebo vymyslím osobní heslo. 

Každý si nakreslí svůj osobní erb a poté vysvětlí, proč zvolil právě takové barvy, 
motivy, tvary. Může předcházet povídání o heraldice, ukázka nějakých erbů, 
prolistování knihy s erby… 

Zakončení: pokřik (čas: 5min) 
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SUCHÁ, PRO SKAUTY (MICHAL, MATOUŠ) 
Zaměření: nezadáno 

Zahájení: pokřik + informace (čas: 5min) 

Hra: Trojnožka (čas: 10min, kde: les, louka) 

Proč to děláme: k rozhýbání 

Pomůcky: tři klacky 

Z klacků postavíme trojnožku, chytneme se všichni za ruce a obíháme okolo 
trojnožky. Kdo shodí trojnožku, vypadává.  Když se někdo rozpojí, tak také vypadává 
(oba). 

Debata o závislostech (čas: 25min, kde: kdekoliv) 

Proč to děláme: Jaký mám vztah k počítači, facebooku, …? 

Kolik času trávíš na PC? Máš facebook? Jak často jsi na facebooku?  

Hledání (čas: 15min, kde: les) 

Proč to děláme: aby se kluci proběhli 

V prostoru 50x50m rozházíme lístečky (cca 20). Na každém lístečku b bude slovo a 
kluci si ho zapíší do deníku. Vyhrává ten, kdo první složí celý text. Kluci se musí chovat 
tak, aby ostatním svým chováním nenapovídali místa, kde jsou ukryty lístečky. 

Oblíbené internetové stránky (čas: 15min, kde: kdekoliv) 

Proč to děláme:  Zjistíme koho, co zajímá 

Stezka 2.ST. – Hledání řešení: Doporučím družině alespoň tři zajímavé internetové 
stránky nebo publikace související s tématem, kterému se právě věnujeme. 

Každý řekne svoje oblíbené stránky, které souvisí s jeho koníčkem nebo zájmem. 
Vzájemná debata.  

 Fotbal (čas: 20min, kde: louka) 

Proč to děláme: abychom měli pohyb na vzduchu 

Prostě fotbal 

Zakončení: pokřik (čas: 0min) 
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MOKRÁ, PRO SKAUTY (ESKYM, VOJTA) 
Zaměření: nezadáno 

Zahájení: pokřik + informace (čas: 5min) 

Plácaná (čas: 15min, kde: v klubovně) 

Proč to děláme: procvičení postřehu 

Pomůcky: míček, stůl 

Rozdělíme se na 2 družstva, postavíme se na dvě strany stolu proti sobě. Poté se hodí 
míček na stůl a pak do něj plácáme a snažíme se ho střelit za okraj soupeřovy strany 
stolu. Praváci plácají po míči levou a leváci pravou rukou. 

Stavba domu (čas: 30min, kde: v klubovně) 

Proč to děláme: zjištění způsobu stavby domu 

Pomůcky: papír, tužka, ukázka myšlenkové mapy 

 Stezka: 3. ST. – Propojený svět: Nějakým způsobem (scénka, plakát, myšlenková 
mapa,…) znázorním, jaké všechny profese jsou třeba na to, aby se postavil dům a aby 
se udržel v provozu. 

Rádce vysvětlí členům, co je to myšlenková mapa a ukáže na příkladu, který si doma 
připravil. Po dvojicích budou všichni zkoušet kreslit myšlenkovou mapu na téma 
„stavba domu“. Poté budeme prohlížet a hodnotit, kdo jaké profese má napsané.  

Medvědice (čas: 15min, kde: v klubovně) 

Proč to děláme: procvičení smyslů 

Pomůcky: šátek 

Jeden si zaváže oči a stoupne si na stůl, to bude medvěd. Ostatní se stolu drží (aspoň 
nějakou částí těla) a medvěd je musí pomocí zbývajících smyslů chytit. 

Nedokončené příběhy (čas: 25min, kde: v klubovně) 

Proč to děláme: rozvíjení fantazie 

Pomůcky: nachystané příběhy 

Stezka: 2. ST. – Příběhy našeho světa: Dovyprávím nedokončený příběh několika 
způsoby tak, aby nebyla porušena logika událostí. 

Rádce přečte připravený příběh a ostatní musí jeden po druhém pokračovat. Stačí 
jen kousek vyprávět. Rádce má připraveno několik příběhů.  
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SUCHÁ, PRO SKAUTY (TOM, SMEAGOL) 
Zaměření schůzky: Suchá, bez zaměření 

Zahájení: pokřik 

Fitka–  Klepadno (čas: 10-15 min, kde: u stolu) 

Proč to děláme: odreagování 
Pomůcky: nic 

Hráči si sednou kolem stolu a rádce nebo dobrovolník ukazuje 3 různé druhy gest. 
„Klepadno“ (klepeme ukazováčkem a prostředníčkem o stůl), „Duto“ (postavíme 
špičky všech prstů na stůl, aby se dlaně nedotýkaly stolu a vznikla nám klenba), 
„Plocho“ (položíme ruce na stůl, aby se dotýkaly dlaněmi). Jednotlivá gesta se snaží 
předvádějící měnit tak, aby ostatní spletl a místo „klepadna“ ukazovali například 
„duto“. Změna gesta je oznámena tak, aby ji všichni slyšeli.   

Učení – Pletení turbánku (čas: 20 min, kde: na louce) 

Proč to děláme: uživení skautské praxe, bod do stezky 
Pomůcky: uzlovačka, kožené řemínky 

Každý člen by měl po skončení této aktivity umět samostatné uplést turbánek. 

Fitka – Dědek (čas: 20 min, kde: v lese) 

Proč to děláme: pro uvolnění mezi programy 
Pomůcky: dřevo 

Vybere se jeden člen z družiny a stanoví se jako dědek, postaví se mu trojnožka, u 
které stojí a ta se mu rozkopne, on musí počítat pomalu do 10 a stavět trojnožku, 
ostatní se zatím schovají. Pokud dědek někoho odhalí, běží k trojnožce a zakřičí jeho 
jméno. Pokud však doběhne dědek první a u trojnožky se ozvě dědkovo jméno, dědek 
prohrál a je dědkem znova. Jinak se dědkem stává první nalezený. 

Zopakování – Znalost svého okolí (čas: 15 min, kde: na louce) 

Proč to děláme: upevnění znalostí, bod do stezky 
Pomůcky: zápisník, psací potřeby 

Členové mají za úkol nakreslit mapu svého okolí. Nakonec je vyhodnocena ta nejlepší. 

Hra – Boj o kruh (čas: 20 min, kde: na louce) 

Proč to děláme: zakončující hra, uvolnění atmosféry 

Pravidla hry naleznete v knize Hry v přírodě pod číslem 81. 

Zakončení: pokřik  
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SUCHÁ, PRO SKAUTY (SMEAGOL, TOM) 
Zaměření schůzky: Suchá, seznamovací 

Zahájení: pokřik 

Fitka –  Indiánské báby (čas: 20 min, kde: les, louka) 

Proč to děláme: na rozběhání 
Pomůcky: míč 

Družina se rozdělí na 2 skupiny. Jednu menší a druhou větší. Menší skupina (obránci) 
schová na vyznačeném území míč a větší skupina (útočníci) se ho snaží najít a z území 
odnést. Obránci je přitom mohou chytat. Pokud je někdo chycen, může se po čase 
zapojit do opět do hry. Může splnit i nějaký úkol.  

Představení členů družiny (čas: 20 min, kde: na louce) 

Proč to děláme: seznámení družiny 
Pomůcky: nic 

Nejdříve následuje představení jednotlivých členů družiny, každý člen o sobě řekne 
podstatné a zajímavé informace. V druhém kroku každý člen napíše své jméno na 
lísteček a ten vloží do klobouku. Poté si každý vylosuje jeden lísteček, na který se 
nemůže podívat a nalepí si ho na čelo a musí se otázkami doptat, co a kdo je.  

Spolupráce – Molekuly (čas: 20 min, kde: na louce) 

Proč to děláme: spolupráce 
Pomůcky: nic 

Pravidla hry: http://www.hranostaj.cz/hra1376 

Stezka – příprava aktivity (čas: 15 min, kde: na louce ) 

Proč to děláme: schopnost připravit aktivitu pro druhé 
Pomůcky: literatura 

Družina připraví aktivitu pro druhou družinu z oddílu. Později bude po dohodě 
zorganizována. 

Závěrečná hra - Demonstrace (čas: 20 min, kde: na louce ) 

Proč to děláme: vybití energie, zakončení 
Pomůcky: nic 

Pravidla: http://www.hranostaj.cz/hra197 (pouze 1 policista). 

Zakončení: pokřik 
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SUCHÁ, PRO SKAUTY (JENDA, ALBERT) 
Zaměření schůzky: Suchá, bez zaměření 

Zahájení: pokřik 

Fitka –  Láva (čas: 15 min, kde: na louce) 

Proč to děláme: Rozvoj spolupráce ve skupině a trénink rovnováhy 
Pomůcky: nějaké věci na kameny 

Hráči musí v týmech překročit potok lávy. Můžou použít, co jim rádce poskytne 
(lavičky, kusy, karimatky, atd.). Musí naprosto potichu přejit, co nejrychleji. 

Stezka - Výrazy (čas: 25 min, kde: kdekoliv ) 

Proč to děláme: vcítění se do pocitů druhých 
Pomůcky: obrázky s obličeji 

Úkolem je popsat pocity a nálady, které jsou na obrázku a následná diskuze při 
vyhodnocení. Cesta vzduchu str. 38 

Aktivita na přemýšlení - Psychiatr (čas: 30 min, kde: kdekoliv) 

Proč to děláme: Podpora přemýšlení 
Pomůcky: nic 

Jeden člen družiny je psychiatr a ostatní jsou pacienti. Psychiatr se postupně snaží 
pomocí otázek dozvědět, jakou chorobou pacienti trpí. Pacienti se předem domluví 
na chorobě a jejích projevech. Například budou v každé větě říkat stejné slovo, atd… 

Hra – Na babu (čas: 15 min, kde: kdekoliv) 

Proč to děláme: pohybová aktivita 
Pomůcky: nic 

Pravidla: http://www.hranostaj.cz/hra17 

Zápletka (čas: 20 min, kde: kdekoliv) 

Proč to děláme: snaha racionálně myslet, práce v týmu 
Pomůcky: nic 

Hráči se shluknou, zavřou oči, zvednou ruce, každou rukou chytnou nějakou jinou a 
poté otevřou oči. Hráči pochytaní takto za ruce vytvářejí dokonalý chuchvalec a 
účelem je rozmotat se a vytvořit kolečko, samozřejmě bez toho, aby se kdokoli pustil. 

Zakončení: pokřik 
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SUCHÁ, PRO SKAUTY (ALBERT, JENDA) 
Zaměření schůzky: Suchá, bez zaměření 

Zahájení: pokřik 

Fitka – Křížová honička (čas: 10 min, kde: na louce) 

Proč to děláme: rozptýlení družiny 
Pomůcky: nic 

Pravidla: Hry v přírodě str. 58. 

Stezka – článek do časopisu (čas: 20 min, kde: kdekoliv ) 

Proč to děláme: splnění bodu do stezky 
Pomůcky: nic 

Každý napíše článek na určité téma. Témata mohou být: ekologie v ČR, politika v ČR, 
skauting v zahraničí, léčivé rostliny, neobvyklé uzle, atd… Článek se odešle do 
vybraného skautského časopisu. Cesta vody str. 20. 

Sport – Na bič (čas: 30 min, kde: na louce) 

Proč to děláme: odreagování 
Pomůcky: nic 

Členové družiny se chytnou tak, aby tvořili jeden velký provaz. První (průvodce) se 
rozeběhne s ostatními a ostatní se ho snaží udržet. Cílem průvodce je snaha o 
rozdělení provazu. Jakmile se provaz rozpadne, průvodce vyhrál a může se hra 
opakovat s novým průvodcem.  

Stezka – Krizové situace (čas: 10 min, kde: na louce) 

Proč to děláme: upevnění znalostí 
Pomůcky: nic 

Rádce připraví určitou krizovou situaci a pokusí ji členům družiny vysvětlit a ukázat 
možná řešení. Například šok, zlomeniny, popáleniny, pohmožděniny, krváceni,… 
Cesta vody str. 18. 

Fitka - Rozpažení (čas: 10 min, kde: kdekoliv) 

Proč to děláme: posílení rukou, vytrvalost 
Pomůcky: nic 

Ten, kdo vydrží nejdéle s rozpaženýma rukama, ten vyhrává. 

Zakončení: pokřik 
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SUCHÁ, PRO SKAUTY (JIRKA, DWARF, RAKY) 
Zaměření schůzky: Suchá, netradiční sporty 

Zahájení: pokřik 

Fitka –  Trojnožka (čas: 10 min, kde: na louce) 

Proč to děláme: Zlepšení síly, rovnováhy, zdatnosti 
Pomůcky: klacky na trojnožku 

Pravidla: http://www.hranostaj.cz/hra82 

Stezka – hra sportovní hry (čas: 20 min, kde: na louce) 

Proč to děláme: splnění bodu ze stezky 
Pomůcky: stezka, tužka 

Zahraji si v družině novou sportovní hru. Například „Ragbíčko“ z knížky hry v přírodě a 
na louce. Hru si samozřejmě může rádce zvolit dle libovůle. 

Sport – Špaček (čas: 30 min, kde: na louce) 

Proč to děláme: rychlost, odvaha 
Pomůcky: 2 klacky (krátký 20-25cm, a pálku 60-70cm) 

Hraje se podobně jako baseball. Nicméně máme pouze klacek jako pálku a menší 
klacek jako míček. Družina se rozdělí na dvě poloviny, jedna jde do pole, druhá je na 
pálce. Hřiště se skládá pouze ze dvou met. Jedna je odpalovací. Po odpalu musí hráč 
odeběhnou z odpalovací na metu druhou a zpět. Po doběhu družstvo získává bod. Po 
třech špatných odpalech je počítán out. 

Stezka - vazby (čas: 20 min, kde: na louce) 

Proč to děláme: upevnění znalostí 
Pomůcky: uzlovačky, laťky, stavební materiál 

Nejdříve rádce ukáže a s družinou procvičí jednotlivé vazby. Poté bude následovat 
hra s příběhem, při které se následující znalostí využijí. Např. Dobrodružná výprava 
uvízne na roklině a musí postavit most, který jim pomůže pokročit v cestě. 

Zakončení: pokřik 
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SUCHÁ, PRO SKAUTY (DWARF, JIRKA, RAKY) 
Zaměření schůzky: Suchá, bez zaměření 

Zahájení: pokřik 

Fitka – Boj o pevnost (čas: 10 min, kde: na louce) 

Proč to děláme: rychlost, odvaha, vytrvalost 
Pomůcky: hadrové koule 

Pravidla: Hry v přírodě str. 307. 

Signalizovaný závod (čas: 20 min, kde: v terénu) 

Proč to děláme: Zdokonalení morseovky a signalizace 
Pomůcky: praporky, vzkaz 

Členové se rozdělí na 3 skupiny. První skupina dostane praporky a vzkaz na vysílání. 
Druhá a třetí skupina vzkaz přijímá. Po odvysílání zprávy daná skupina úkol splní. 

Cinkačka (čas: 30 min, kde: v klubovně) 

Proč to děláme: Zlepšuje sluch 
Pomůcky: mince 

Jsou dva týmy, které stojí na protilehlých stranách stolu. Jeden tým má minci u 
někoho v rukách. Souběžně na povel bouchnou s rukama do stolu a druhý tým se 
snaží zjistit, kde je mince. Pokud tým uhodne, role se obrátí. 

Přechod řeky (čas: 20 min, kde: na louce) 

Proč to děláme: zdokonalení v uzlech, schopnost určit sever 
Pomůcky: Lana, vzkaz 

Skupina dostane vzkaz, že má jít na sever. Ale nedostane buzolu ani kompas. V tom 
najdou řeku (2 lana mezi stromy). Mají k dispozici jedno lano, aby se dostali na 
druhou stranu. Na druhou stranu může jít pouze jeden člen. Zbytek musí přejít po 
laně. Na druhé straně řeky obdrží vzkaz, který následně vykonají. 

Zakončení: pokřik 
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SUCHÁ, PRO SKAUTY (JENDA, ALBERT) 
Zaměření schůzky: Suchá, bez zaměření 

Zahájení: pokřik 

Fitka – Červený a černý (čas: 15 min, kde: na louce, velká místnost) 

Proč to děláme: vybití energie 
Pomůcky: nic 

Družina se rozdělí na 2 týmy, které si lehnou vedle stanovené hranice. Jeden tým na 
jednu stranu hranice, druhý na opačnou. Hru řídí rádce a říká buď červený nebo 
černý. Dle toho vybíhá jedna družina a chytá druhou. Ta se snaží odeběhnou za 
stanovenou mez, kde jsou v bezpečí. Pokud družina někoho chytne, ten se stává 
členem opačné družiny. Vybíhá se z různých poloh.  

Skautská praxe (čas: 20 min, kde: na louce) 

Proč to děláme: Zkouška přežití 
Pomůcky: stopky, ešusy, sirky 

Družinu rozdělíme po dvou členech, kteří budou mít za úkol si vytvořit ohniště, uvařit 
1l vody a následně ohniště zahladit. Za odměnu si mohou z uvařené vody udělat čaj 
z přírodních plodů. Měří se čas jednotlivých skupin. 

Stezka – bezpečné používaní nástrojů (čas: 30 min, kde: kdekoliv) 

Proč to děláme: splnění bodu do stezky 
Pomůcky: nástroje, materiál 

Rádce se připraví přednášku o bezpečnosti práce s běžnými pracovními nástroji, jako 
jsou sekera, nůž, pila, atd… Snaží se všem doplnit názornými ukázkami. Cesta vody 
str. 24. 

Otázky (čas: 10 min, kde: na louce, v klubovně) 

Proč to děláme: cvičení soustředění 
Pomůcky: nic 

Družina si sedne kolem stolu nebo do kroužku a může se bavit pouze formou otázek. 
Například na nějaké téma. Např. Kolik je hodin? Vím já? Máme dneska schůzku nebo 
diskusní kroužek? Atd. 

Zakončení: pokřik 
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SUCHÁ, PRO SKAUTY (RAKY, DWARF, JIRKA) 
Zaměření schůzky: Mokrá - šifry 

Zahájení: pokřik 

Fitka (čas: 10 min, kde: v klubovně) 

Proč to děláme: odreagování 
Pomůcky: hadrové koule 

Pořádná odrovnávačka, všichni se snaží házet koule po všech a počítat si vlastní 
zásahy. Nakonec se počet zásahů vyhodnotí a určí se vítěz, který byl nejméně 
zasažen. 

Teorie - šifry (čas: 20 min, kde: v klubovně) 

Proč to děláme: prohloubení znalostí 
Pomůcky: zápisník, psací potřeby 

Rádce družině představí jednotlivé šifry a ukáže jim jejich řešení je možná úskalí, 
které se na šifrování váže. 

Praxe – šifry (čas: 45 min, kde: v klubovně) 

Proč to děláme: procvičení znalostí 
Pomůcky: zápisník, psací potřeby 

Pomocí různých šifer, které na sebe budou navazovat, družina pokračuje po cestě, na 
které je po vyluštění jednotlivých šifer čeká odměna. 

Zhodnocení - šifry (čas: 10 min, kde: na louce) 

Proč to děláme: vyhodnocení hry 
Pomůcky: nic 

Detaba o hře. 

Zakončení: pokřik 
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SUCHÁ, PRO SKAUTY (MARŤAS, LAKY) 
Zaměření schůzky: Orientace dle azimutů 

Zahájení: pokřik 

Bomba a štít (čas: 10 min, kde: na louce) 

Proč to děláme: odreagování 
Pomůcky: nic 

Každý si zvolí svoji bombu a štít (tedy 2 lidi). Všichni se snaží stát tak, aby byli zákrytu 
za štítem vůči svojí bombě. Až skončí kolo (cca 2 min. na kolo), zapíská se a všichni se 
musí zastavit. Kdo není v zákrytu za svým štítem, je mrtev. Hra se opakuje. 

Hledání klíče podle azimutu (čas: 30 min, kde: na louce, v lese) 

Proč to děláme: orientace dle azimutu  
Pomůcky: buzoly 

Rozdělí se na 2 týmy, 1. tým dostane azimut a musí zjistit, kam směřuje. Na toto 
místo musí podle skautských značek navést 2. tým. Poté se role týmů prohodí. 

Trojúhelníky (čas: 15 min, kde: na louce) 

Proč to děláme: odreagování 
Pomůcky: nic 

Každý si zvolí 2 lidi. Až se začne, musí každý tvořit se svými dvěma vybranými 
rovnostranný trojúhelník. Na konci se hráči zastaví a hodnotí se, kdo je v trojúhelníku. 
Hra se opakuje. 

Náčelník (čas: 20 min, kde:v lese) 

Proč to děláme: odreagování/tichý pohyb 
Pomůcky: nic 

Náčelníkovi se vybere místo, kde bude stát. Pak se vybere místo startu ostatních 
hráčů. Náčelník se otáčí dokola. Pokud náčelník někoho uvidí, řekne jeho jméno a tím 
ho pošle zpět na start. Cílem hráčů je dotknout se náčelníka. 

Zhodnocení schůzky + úklid (čas: 10 min) 

Zakončení: Pokřik 
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SUCHÁ, PRO SKAUTY (MAKČA, FILIŠ) 
Zaměření schůzky: Ohně – typy, zásady rozdělávání a oheň na louce; 

speciální sport 

Zahájení: pokřik 

Fitka –  Bago (čas: 10 min, kde: na louce) 

Proč to děláme: odreagování 
Pomůcky: kopací míč 

Uprostřed stojí kluk. Ostatní stojí okolo něho v kruhu a kopou si míč. Pokud se ten 
uprostřed míče dotkne, vystřídá ho ten, který míč vykopl. Kluci v kruhu mají pouze 3 
dotyky míče na to, aby míč odkopli (jinak jdou na střed). 

Učení - ohně (čas: 30 min, kde: na louce) 

Proč to děláme: učení ohňů – typů, zásad rozdělávání běžně i na louce 
Pomůcky: lopata, kameny, sirky, dříví, sekyra 

Rádce hraje nezkušeného táborníka. Bude dělat špatně nějaké věci a oni ho budou 
opravovat. 

Sport –speciální baseball (čas: 30 min, kde: na louce) 

Proč to děláme: kondice 
Pomůcky: trička, baseballová pálka, tenisák 

Hráči se postaví do kruhu a dají si trička jako svoji metu. Nějaký hráč nahodí míček na 
jiného ob jednoho (ten má pálku). Pokud odpalovač promáchne, běží pro míč. Pokud 
odpálí, běží pro míč nahazovač. Ostatní hráči, kteří zůstali na pozici, se snaží nabrat 
zpod triček ostatních co nejvíc trávy a hlíny. Brát zpod trička jde jen u těch, kteří na 
metě (tričku) nestojí. Úkolem je mít co nejvíc hmoty pod svým tričkem. 

Zopakování - ohně (čas: 20 min, kde: na louce) 

Proč to děláme: upevnění  znalostí 
Pomůcky: polní lopatka, dříví, sekyra 

Připravili bychom společně ohniště podle zásad, které jsme se naučili tuto schůzku a 
zapálili oheň. Rozdělili by se na několik skupin a každá by udělala jiný typ ohně. 

Zakončení: pokřik 
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MOKRÁ, PRO SKAUTY (LAKY, MARŤAS) 
Zaměření schůzky: Uzle, bod ze stezky 

Zahájení: pokřik 

Fitka –  Trojnožka (čas: 10 min, kde: místnost) 

Proč to děláme: odreagování 
Pomůcky: 3 klacky 

Postaví se trojnožka a kolem ní utvoří hráči kruh.  Kluci se chytnou se za ramena a 
snaží se někoho vtlačit na trojnožku. Kdo ji zboří, vypadává a hraje se dál. Je dobré na 
špičku trojnožky dát měkčení(uřízlá PET lahev, ...) 

Svatba (čas: 20 min, kde: klubovna) 

Proč to děláme: učení uzlů, bod stezky: umí navázat základních 6 uzlů 
Pomůcky: uzlovačka (všichni) 

Vypráví se příběh o cestě na svatbu, kde se dějí různé nepříjemnosti, na které kluci 
musí reagovat vázáním. Př.: Jedeme na poslední chvíli a spadl most před 
kostelem=>musíme slanit dolů do propasti, jenže naše lana jsou krátká. =>potřeba 
svázat lana různých tlouštěk (škoťák, ambulat) a na konci navázat osmičku, za kterou 
se zavážeme. Slaňovat pak budeme přes půlloďák. 

Fitka –  Pepíčku pípni (čas: 10 min, kde: klubovna) 

Proč to děláme: odreagování 
Pomůcky: 2 x šátek 

Vybere se 1 dobrovolník, tomu se zavážou oči. Ostatní jsou Pepíčci a ty se snaží 
dobrovolník zasáhnout šátkem, na jehož konci je uzel. Pokud řekne „Pepíčku pípni“, 
musí všichni Pepíčkové pípnout. 

Fitka –  Macháček (čas: 20 min, kde: klubovna) 

Proč to děláme: odreagování 
Pomůcky: hrnek, 2 hrací kostky 

Sedíme u stolu. Jeden dostane kostky a hodí jimi tak, aby ostatní neviděli, kolik hodil. 
Pak řekne číslo, kolik tam má. Čte se tak, že pokud hodí např.: 6 a 3, tak řekne 63. 
Vždy se jako vyšší cifra dá vyšší číslo. A pokud hodí 2 stejné , tak je to jako řády stovek 
(u 3 a 3 je výsledek 300).  Nejvyšší kombinace je 2 a 1, to je „Macháček“. Zpět ke 
čtení čísla. Hráč může i lhát. Další hráč musí hodit vyšší kombinaci, ale než bude 
házet, tak řekne, zda předchozímu hráči věří či ne. Pokud věří, háže. Pokud nevěří, 
podívá se na kostky předchozího. Pokud předchozí lhal, má trestný bod předchozí 
hráč, pokud nelhal, má trestný bod hráč, co nevěřil a začne se házet znovu od 0. 
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MOKRÁ, PRO SKAUTY (MAKČA, FILIŠ) 
Zaměření schůzky: Dějiny skautingu, bod ze stezky (cesta vzduchu) 

Zahájení: pokřik 

Fitka –  Na medvěda (čas: 10 min, kde: klubovna) 

Proč to děláme: odreagování 
Pomůcky: 2 stoly, šátek 

Dva stoly se srazí k sobě. Jeden si zaváže oči a je medvěd. Všichni se musí stále držet 
stolu a úkolem medvěda je chytit všechny. 

Počátky skautingu (čas: 30 min, kde: klubovna) 

Proč to děláme: znalost historie skautingu 
Pomůcky: obrázky (ideálně knížka 100 let skautingu) 

Budeme jim vyprávět o zakladatelích skautingu (hlavně nějaké špeky) a o tom, jak to 
bylo na prvních táborech. Potom budou mít a úkol se vžít do Baden Powella. Budou 
muset vymyslet, co musel zařídit před 1. táborem (co vzít, doprava,...) 

Brutální vybika (čas: 30 min, kde: klubovna) 

Proč to děláme: bod stezky  - cesta vzduchu, str. 16: vyzkouším s družinou nějakou  
novou sportovní aktivitu 
Pomůcky: tenisák  

V klubovně se vyznačí území. Tenisák se kope po ostatních. Pokud se někoho dotkne 
tenisák dřív, než se odrazí od stěny či jiné nerovnosti nebo se zastaví, je člověk vybitý. 
Hrajeme na vracení, tzn.: pokud je vybit ten, kdo vybil mě, vracím se. 

Opakování (čas: 20 min, kde: klubovna) 

Proč to děláme: opakování historie, kterou jsme je naučili 
Pomůcky: velký papír 

Kluci mají za úkol namalovat časovou osu a k ní napsat či nakreslit, co se toho roku 
v souvislosti se skautingem stalo. 

Zakončení: pokřik 
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MOKRÁ, PRO SKAUTY (VODO, ŠIKULA) 
Zaměření schůzky: poznávání rostlin 

Zahájení: pokřik 

Fitka – hledání schovaných sirek (čas: 10 min, kde: klubovna) 

Proč to děláme: odreagování 
Pomůcky: sirky 

Kluci hledají schované sirky. 

Rostlina, strom, zvíře, věc(čas : 20 min, kde: klubovna ) 

Proč to děláme: osvěžení jmen rostlin a stromů 
Pomůcky: tužky a papíry 

Každý si udělá tabulku s pěti kolonkami. Kolonky jsou: rostlina, strom, zvíře, přírodní 
věc a body. Jeden z hráčů náhodně vyvolává písmenka a všichni musí co nejrychleji 
do dané kolonky vymyslet věc začínající tím písmenem. Až má někdo vyplněny 
všechny kolonky, zastaví hru. Vždy se pak čtou všechny věci a počítají se body. Pokud 
má někdo věc, kterou nemá nikdo jiný má 2 body. Věc, kterou má víc lidí se počítá za 
1 bod. 

Fitka –  na medvěda –verze 1 (čas: 15 min, kde: klubovna) 

Proč to děláme: odreagování 
Pomůcky: 2 stoly, šátek 

Dva stoly se srazí k sobě. Jeden si zaváže oči a je medvěd. Všichni se musí stále držet 
stolu a úkolem medvěda je chytit všechny. 

Rostlinné pexeso (čas: 20 min, kde: klubovna) 

Proč to děláme: učení rostlin 
Pomůcky: pexeso s rostlinami, kde je na jedné kartičce název rostliny a na druhé 
obrázek 

Klasické pexeso. 

Fitka – na medvěda-verze 2 (čas: 15 min, kde: klubovna) 

Proč to děláme: odreagování 
Pomůcky: šátek 

Jeden je medvěd a jde za dveře, ostatní v klubovně popřevrací stoly, schovají se a 
nesmí se hýbat. Pak vejde medvěd a musí je najít. 
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Fitka – knoflíky (čas: 10 min, kde: klubovna) 

Proč to děláme: odreagování 
Pomůcky: knoflíky 

Každý dostane 5 knoflíků. Musí hodit knoflík tak, aby zůstal co nejblíže zadní hraně 
stolu. Kdo je nejblíže vyhrává. 

Zakončení: pokřik 
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SUCHÁ, PRO SKAUTY (VODO, ŠIKULA) 
Zaměření schůzky: učení pochodového značení, akční schůzka 

Zahájení: pokřik 

Fitka – kruhobal (čas: 10 min, kde: louka) 

Proč to děláme: odreagování 
Pomůcky: míč 

Postavíme se do kruhu a rozkročíme. Nohama nesmíme hýbat. Cílem je vyřadit 
ostatní tím, že jim protlačíme míč mezi nohama. Pokud někomu projede míč mezi 
nohama poprvé => ztratí jednu ruku, podruhé => otočí se čelem z kruhu ven a má 
zase obě ruce,  potřetí => ztratí ruku a počtvrté => je vyřazen.  

Značky (čas: 15 min, kde: kdekoli) 

Proč to děláme: učení junáckých a turistických značek 
Pomůcky: papíry a barvy 

Na papír budeme kreslit značky a ukážeme je klukům. 

Fitka – lovci (čas: 20 min, kde: louka/les ) 

Proč to děláme: odreagování 
Pomůcky: papírové koule, uzlovačky 

Z uzlovaček uděláme kruh, ve kterém budou koule. Zvolí se 2 hlídači. Zbytek jsou 
lovci, kteří se snaží ukrást koule. Pokud se lovce hlídač dotkne, musí lovec zahodit 
koule, co má a jít si nabít život k určenému stromu (k tomu už hlídači nemohou a tak 
se tam dávají ukradené koule) 

Hra – značky (čas: 30 min, kde: louka/les ) 

Proč to děláme: opakování junáckých a turistických značek 
Pomůcky: papírky a barvy 

Připravíme trať, na které se budou kluci orientovat dle značení. Bude se počítat čas, 
ve kterém trať projdou. Případně jim můžeme udělat bludiště z těchto značek a oni 
v něm budou muset najít nějaké určené věci. 

Fitka –na jelena (čas: 15 min, kde: louka) 

Proč to děláme: odreagování 
Pomůcky: míč 

Postavíme se do kruhu a jeden jde do středu (= jelen). Přihráváme si míč a pokud 
jelen míč chytne, střídají se s tím, co míč házel. 



30 
 

SUCHÁ, PRO SKAUTY (ŠIKULA, VODO) 
Zaměření schůzky: zdravověda – první pomoc, bod stezky (cesta ohně) 

Zahájení: pokřik 

Fitka - špioni(čas: 15 min, kde: louka/ les) 

Proč to děláme: odreagování 
Pomůcky: šátek 

Vybere se jeden, ten bude mít zavázané oči. Ostatní se k němu musí připlížit a 
dotknout se ho. Pokud někoho uslyší, ukáže tím směrem a daný člověk musí jít od 
začátku. 

Majitel surovin (čas: 15 min, kde: kdekoli) 

Proč to děláme: bod stezky – cesta ohně, str .68, 2 bod (popis odkud se berou věci co 
používáme a co se s nimi děje po použití) 
Pomůcky: papíry a tužky 

Každý na papír nakreslí průběh výroby a likvidace věci, kterou používá. Potom to 
ostatním prezentuje, jako když to je podnikatelský plán. 

První pomoc (čas: 30 min, kde: kdekoli) 

Proč to děláme: učení zdravovědy 
Pomůcky: kečup (nebo aspoň barvy na tělo), lékárna 

Několik lidí postupně namaskujeme, jako když jsou zranění. Kluci vždy přijdou a 
budou ošetřovat. Pak s nimi probereme, co bylo špatně. 

Fitka – hadrová válka (čas: 20 min, kde: les) 

Proč to děláme: odreagování 
Pomůcky: papírové či hadrové koule 

Družina se rozdělí na 2 skupiny, každá začne na jiném místě. Kdo je zasažen koulí, je 
mrtev. Cílem je vystřílet druhou skupinu. 

Zakončení: úklid a pokřik 
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SUCHÁ, PRO SKAUTY (FILIŠ, MAKČA) 
Zaměření schůzky: šifry a logika, bod stezky (cesta vzduchu) 

Zahájení: pokřik 

Fitka – na jelena (čas: 10 min, kde: louka) 

Proč to děláme: odreagování 
Pomůcky: míč 

Kluci si stoupnou do kruhu a jeden odvážlivec (jelen) jde na střed. Ostatní v kruhu si 
nabíjejí minimálně třemi hody bez pádu na zem. Až si nabijí, mohou zkusit trefit 
jelena. Pokud je vybit, střídá ho ten, co ho vybil. 

Šifry – hledání pokladu (čas: 45 min, kde: louka/les ) 

Proč to děláme: procvičení šifer, logika 
Pomůcky: papíry, tužka, buzoly 

Na začátku kluci dostanou šifru, kterou když vyluští, tak dostanou zprávu, kam mají jít 
dál. V některých šifrách dostanou azimut, kam mají jít. 

Sport – frisbee (čas: 30 min, kde: louka ) 

Proč to děláme: bod stezky – cesta vzduchu, str. 16, 1. bod (vyzkouším nový sport) 
Pomůcky: frisbee, vazačky 

Rozdělí se na 2 skupiny. Z vazaček se udělají 2 čáry (=brány). Cílem je položit frisbee 
za cizí čáru. S frisbee se nesmí běhat, a pokud se dotkne země, dostane ho druhé 
družstvo. 

Zakončení: úklid a pokřik 

 

Pokud zbude čas: Fitka – fackovaná (čas: 10 min, kde: kdekoli) 

Proč to děláme: odreagování 
Pomůcky: nic 

Družina si stoupne do kruhu a jeden je ve středu, zavře oči a chodí dokola. Někdo 
z ostatních do něj šťouchne. Ten ze středu dá facku tomu, kdo si myslí, že to byl. Když 
to není on, facku mu vrátí. Pokud je, jde na střed. 
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SUCHÁ, PRO SKAUTY (MARŤAS, LAKY) 
Zaměření schůzky: Příroda – naučí se 10 stromů 

Celá schůzka je formou procházky přírodou, při které rádce ukazuje družině 
stromy, družina hádá jejich jméno a rádce jim o tom něco řekne. Mezi tím 

probíhají dvě hry na celou schůzku a několik fitek. 

Zahájení: pokřik, bodování (3min) 

Hra na celou schůzku (čas: 5min na přípravu, kde: všude) 

Proč to děláme: odreagování 
Pomůcky: papír, tužka 

Každý si vytvoří 5 papírků se svým jménem. Určí se několik slov, které se nesmí 
používat, a pokud to slovo někdo vysloví, musí dát jeden svůj papírek tomu, kdo ho 
na to jako první upozornil. 

Fitka- Stříhaná (čas: 10 min, kde: na louce) 

Proč to děláme: Vyblbnutí se 
Pomůcky: nic 

Utvoří se 2 týmy. Budou 20m od sebe. Po startu vyběhne 1 z každého týmu proti 
sobě. Tam, kde se střetnou ,si dají kámen-nůžky-papír, kdo vyhrál, běží dál proti 
dalšímu protihráči. Prohrávající se vrátí na konec řady svého týmu. Cílem je dostat se 
k hranici druhého týmu. 

Hra na celou schůzku (čas: 5min, kde: všude) 

Proč to děláme: zpestření programu 
Pomůcky: nic 

Pokud se stane určitá věc, kterou zakřičí rádce či podrádce, hráči musí něco udělat do 
10 sekund. 

� „Bomba“ – schovat se před tím, kdo křičel 

� „Nálet“  - lehnout si na zem 

� „Povodeň“ – být víš než kolena toho, co křičel 
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Fitka-Lekce důvěry (čas:10 min, kde: na louce) 

Proč to děláme: důvěra v družině 
Pomůcky: nic 

Utvoří se kruh bez mezer. Dobrovolník si zaváže oči, stoupne si doprostřed a nechá se 
odrážet a chytat od ostatních. 

Fitka-Čísla (čas: 15min, kde: na louce) 
Proč to děláme: důvěra v družině 

Pomůcky: nic 

Jsou 2 týmy. Jsou od sebe 20 metrů, uprostřed je kolík. Každý v týmu má své číslo. 
Vedoucí hry zakřičí nějaké číslo, ten, kdo má toto číslo vyběhne, seber kolík a vrátí se 
zpět. Ovšem vybíhají dva lidi zároveň – z každého týmu 1. Pokud někdo má v ruce 
kolík a plácne ho někdo z druhého týmu, vyhrává ten, který ho plácnul. Za každé kolo, 
kdy se kolík přinese zpět k týmu, se získává jeden bod. Pokud se dva soupeři setkají u 
kolíku a nikdo z nich nechce kolík vzít, vyhlásí se další číslo. 

Kimovka (čas: 10min, kde: na louce) 

Proč to děláme: zopakování si toho, co jsme se naučili 
Pomůcky: listy a plody stromů, které jsme se naučili 

Klasická kimovka s listy a plody stromů. Musí se psát i zajímavosti stromů, něco o 
nich. Za každé pojmenování stromu 1 bod. Za každý strom, ke kterému je zajímavost 
– 1bod. 

Bitva (čas: 20min, kde: na louce, v lese) 

Proč to děláme: zábava 
Pomůcky: pro každého 5 hadrových koulí 

Klasická bitka s hadrovými koulemi – každý má 3 životy. Vedoucí může zakřičet 
nějaké pravidlo – např. „nechodit, jen skákat“, „házet jen levou rukou“… 

Zakončení (čas: 7min) 

Úklid klubovny, pokřik, vyhodnocení hry na celou schůzku, vyhodnocení kimovky. 
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MOKRÁ, PRO VLČATA (MILOUŠ, MAX) 
Zaměření schůzky: Akční 

Zahájení: Oddílový pokřik 

Fitka: Hra na upíry (čas: 30 min, kde: klubovna) 

Proč to děláme: vyblbnutí 
Pomůcky: nic 

V klubovně se zhasne. Tajně se zvolí upíři- záleží na počtu lidí Všichni se schovají. 
Upíři zabíjejí ostatní tím, že je škrtí. Škrcená osoba zakřičí. Poté se rozsvítí a hádá se, 
kdo je upír. 

Plnění stezek (čas: 30min, kde: klubovna) 

Proč to děláme: rozvíjení osobnosti 
Pomůcky: stezky 

Vlčata si plní body stezky 

Fitka: Hra na jelena (čas: 10min, kde: klubovna) 

Proč to děláme: vyblbnutí, motorika těla 
Pomůcky: šátek, stůl 

Jednomu se zavážou oči a chytne se stolu. Ostatní taky. Pak se jelen snaží všechny 
chytit. Kdo je chycen, vypadává. 

Morseovka (čas: 15, kde: klubovna ) 

Proč to děláme: učení morseovky 
Pomůcky: papír, tužka, připravené šifry 

Připravím si šifry z morseovky a vlčata je luští. 

Zakončení: Pokřik 
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SUCHÁ, PRO VLČATA (ČÍŇAN, ČUFON, AFLO) 
Zaměření schůzky: uzle, schůzka s příběhem – útěk z ostrova 

Zahájení: Pokřik 

Lov jídla a různých potřeb (čas: 30min, kde: les/louka) 

Proč to děláme: rozcvičení 
Pomůcky: papírky s nápisy a obrázky jídla a jiných věcí 

Na hřišti vlčata sbírají papírky. My je chytáme. Pokud je někdo chycen, pustí papírek a 
jde si nabít život na nějaké místo. Každý smí držet jen jeden papírek. 

Uzlování na lodi (čas: 10min, kde: louka) 

Proč to děláme: učení uzlů 
Pomůcky: uzlovačky 

Vlčata si hrají, že plují na lodi. Přicházejí různé problémy (piráti (svazování lidí), 
potápění lodi (vor), ošetření po bitvě, ...) a vlčata vážou různé uzle, aby problémy 
vyřešili. 

Přenášení vody (čas: 15min, kde: louka) 

Proč to děláme: soustředění 
Pomůcky: 2x lžíce, 4x ešus, voda 

Jsou 2 družstva a přenášejí vodu z ešusu do ešusu ve lžičkách. Kdo první přenese 
první =>vyhrál. 

Piráti (čas: 20min, kde: louka) 

Proč to děláme: trénink házení 
Pomůcky: míčky 

Jsou 2 mužstva a házejí po sobě míčky. Kdo je zasažen, končí. 

Zakončení: Pokřik 
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SUCHÁ, PRO VLČATA (ČUFON, ČÍŇAN) 
Zaměření schůzky: Rostliny 

Zahájení: Pokřik 

Panelák (čas: 15min, kde: louka) 

Proč to děláme: rozcvička 
Pomůcky: lano 

Je vyhrazen obdélník 2 x 3 metry a to je střecha.  Úkolem je vystrčit ostatní ze střechy 
paneláku. 

Body do stezky (čas:15min, kde: louka/místnost ) 

Proč to děláme: proti alkoholová a kouřící kůra 
Pomůcky: nic 

Proběhne beseda a alkoholu a kouření. 

Procházka lesem (čas: 20min, kde: les) 

Proč to děláme: poznávání rostlin 
Pomůcky: nic 

Půjdeme do lesa a s vlčaty budeme hledat různé květiny a povídat si o nich. 

Hodráky (čas: 20min, kde: louka/les ) 

Proč to děláme: vyblbnutí 
Pomůcky: měkké míčky 

Jsou 2 týmy a každý člověk má 2 životy. Házejí po sobě míčky. Kdo je zasažen ztrácí 
život. 

Zakončení: Pokřik 



37 
 

MOKRÁ, PRO VLČATA, (AFLO, ED) 
Zaměření schůzky: Dějiny skautingu,  

Zahájení: motlitba/pokřik 

Rozehřívačka – Had (čas:--, kde: klubovna) 

Proč to děláme: Rozehřívačka 
Pomůcky: -- 

1 hráč je had (plazí se po zemi) a chytá ostatní. Pokud je chytí stávají se poté také 
hady. Hráči mohou lést i po nábytku. 

Lehký kvíz a povídání o historii skautingu (čas:--, kde: klubovna) 

Proč to děláme: Zopakování a prohloubení znalostí 
Pomůcky: moudrá kniha 

Rádce nejdříve pokládá členům otázky a poté vše shrne krátkým povídáním. 

Hra – Hrátky s STBáky (čas:--, kde: klubovna) 

Proč to děláme: -- 
Pomůcky: papírky a šátek  

Rádce nejdříve členům poví něco o skautingu za komunismu. Rádce si zaváže oči a 
chytá členy, které je v klubovny snaží vynášet tajné zprávy (papíry). 

Plnění stezky – kroj  (čas:--, kde: klubovna) 

Proč to děláme: skautské znalosti 
Pomůcky: -- 

Rádce obstvětluje co kde patří na kroji,… 

 

Zakončení: pokřik 
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SUCHÁ, PRO VLČATA (MATYÁŠ, ED) 
Zaměření schůzky: Uzle 

Zahájení: pokřik – venku 

Informace pro družinu: Vzít si  KPZ a uzlovačku a šátky 

Cesta lodí (čas: 15 min, kde: lesní cesta) 

Proč to děláme: Procvičení uzlů 
Pomůcky: uzlovačky 

Vlčata se k sobě přivážou rukama (velká bouře na moři) a plujou. Piráti na ně útočí . 
Různé trable řeší  uzly. 

Ztroskotání lodi  (čas: 10 min, kde:  louka) 

Proč to děláme: zahřívací hra 
Pomůcky: -- 

Trosečníci se musí dostat bezpečně na břeh aniž by je „sežral“ žralok. Trosečníci 
nesmí dýchat.  

Zabydlení se  (čas: 60 min, kde: les) 

Proč to děláme: tábornické dovednosti 
Pomůcky: celta, špekáčky, KPZ, šátek 

Vlčata postaví přístřešek, ošetří zlomenou ruku, rozdělají oheň. Poté honí srnku. 
Srnka rozdává špekáčky.  

Piráti a poklad (čas: 15 min, kde: les) 

Proč to děláme:  
Pomůcky:  mapa, poklad 

Vlčata vysílají kouřové signály. Ty přivolávají piráty =>  šiškovaná. Piráti mají u sebe 
mapu pokladů.  

Zakončení: pokřik 

 

 

 


