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Slovo úvodem: 

Na základě požadavků jednotlivých oddílů, zasedla odborná 
komise Občanského sdružení skautů a skautek Lilie složená 
z vybraných vedoucích oddílů a představitelů vedení sdružení, 
aby sjednotila metodiku skautské stezky. Vznikla tak zcela nová 
skautská stezka GALAXIS, která je určena především pro 
skautské členy o.s. Lilie. Stezka GALAXIS by tak měla sjednotit 
znalosti a dovednosti všech skautů o.s. Lilie napříč jednotlivými 
oddíly. Aby byla usnadněna práce s touto stezkou, byla se 
stezkou vypracována i tato metodika, která by měla napomoci 
především vůdcům při ověřování znalostí bodů stezky.  

Máte tak před sebou stručné metodické pokyny k obsahu 
nováčkovské zkoušky a stupňů zdatnosti skautů. Systém 
jednotlivých zkoušek není neměnné dogma. Vůdce – kapitán 
oddílu má možnost ve zdůvodněných případech některé body 
zvýšit u zdatných jedinců, nebo snížit u slabších, či 
handicapovaných jedinců.  

Mějte na paměti, že důležitý je osobní přístup k jednotlivci a ne 
školní plnění, formou zkoušek. Doufáme, že si stezku oblíbíte a 
budete s ní denně pracovat. Napište, nebo pošlete nám vaše 
náměty, či připomínky. 

 

 

 

         Vedení o.s. Lilie 
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Nováčkovská zkouška  

Podmínky: věk nejméně 11 let 

3 měsíce v oddíle 

4. výpravy, 8 schůzek 

75 % docházka 

skautský zápisník 

Skautská výchova  

1.  Skautský zákon, slib a heslo  

Zná nazpaměť zákon, slib a heslo. Rozumí obsahu zákona, 
slibu, hesla. 

2. Skautská hymna, znak a vlajka 

Zazpívá junáckou hymnu, zná její autory. Zná znak českého 
junáka a popíše vlajku oddílu a střediska (přístavu). 

3. Zásada dobrého skutku 

Rozumí zásadě dobrého skutku a prokáže její plnění. 

Občanství  

1. Státní hymna, znak a vlajka 

Zazpívá státní hymnu, zná její autory. Popíše státní znak a 
vlajku ČR. Zná rozdíl mezi praporem a vlajkou. Ví jak se vlajka 
a prapor vyvěšují. Zná zásady chování při hymnách a při nesení 
a vztyčování vlajek. 

2.  Prezidenti republiky 

Zná hlavní údaje o prvním a součastném prezidentovi. 

3.  Rodina 
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Zapojuje se pravidelně do práce pro rodinu. Zná základní 
informace o členech rodiny. Mohou potvrdit rodiče. 

Skautské hnutí  

1.  Skautský kroj a pozdrav 

Zná součásti kroje a jeho správné nošení. Vyloží smysl 
skautského pozdravu. Ví, proč si skauti podávají levou ruku a 
co to znamená. 

2.  Organizace oddílu 

Zná číslo a název svého oddílu a přístavu – střediska. Má 
zapsané jména a adresy vůdců (kapitánů) a zná z paměti 
telefonní číslo vůdce (kapitána). Zná své místo v družině 
(posádce). 

3.  Oddílové povely, signály a pok řiky  

Zná oddílové signály paží a píšťalkou. Zná pokřik své družiny 
(posádky), oddílu a střediska (přístavu).  

4.  Zná zakladatele českého Skautingu 

Zná jméno zakladatele českého skautingu. 

Místní znalosti  

1.  Bezpečnost v doprav ě  

Zná zásady bezpečné chůze i jízdy na kole ve městě i mimo 
obec.  

2.  Čísla tís ňového volání  

Zná důležitá telefonní čísla (158, 155, 150, 112). Ví, kde je 
v místě bydliště, klubovny nádraží, pošta, policie, nemocnice, 
telefonní automat a případně požární hlásič. 
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Kultura  

1. Četba  

Čte a umí vyprávět děj z přečtené knihy. 

2. Písně 

Zná 2 skautské, 2 oddílové, 2 národní písně. 

3. Skautský zápisník 

Vede si na odpovídající úrovni skautský zápisník, pravidelně jej 
doplňuje a předvede jej vůdci ke kontrole. 

Tábornictví  

1. Chování v p řírodě  

Ví, jak přírodu šetřit, ochraňovat a neznečisťovat. Ví jak se 
chovat v přírodě. Dodržuje v praxi. 

2. Balení a výstroj 

Umí se obléci na výlet v létě i v zimě. Umí si správně zabalit 
batoh – zná pravidla balení.  

3. Rozděláváni a zabezpe čení ohn ě 

Umí vybrat místo pro polní ohniště, připraví materiál pro podpal, 
zapálí oheň při využití větru, zná zásady likvidace ohniště. Umí 
zatopit v kamnech. Zná zásady bezpečnosti s otevřeným 
ohněm. 

4. Skautské a turistické zna čky  

Zná skautské značky a umí je sestavit z různých materiálů. Zná 
pravidla pro jejich kladení. Zná základní turistické značky. 
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5. Základní práce s mapou 

Umí určit světové strany a zorientovat mapu podle buzoly. Zná 
základní informace o mapě. 

Zručnost a dovednost  

1. Základí uzle  

Uváže dračí, lodní, zkracovačku, rybařík, škotový, ambulanční, 
osmičkový uzel. Vysvětlí jejich použití. 

2. Krabi čka poslední záchrany 

Vlastní KPZ, nosí jí s sebou. Ví, co patří do KPZ a umí KPZ 
v nouzi použít.  

3. Přišití knoflíku 

Přišije si utržený knoflík (obtočí nit). 

Zdravov ěda 

1. Základy osobní hygieny  

Vysvětlí důležitost mytí, čištění zubů a nehtů, otužování a 
spánku pro lidské zdraví. Základy dodržuje v praxi. 

2. Malá povrchová zran ění 

Umí ošetřit oděrku, povrchovou ránu, umí přiložit sterilní obvaz. 
Ví jak ošetřit puchýř. 

Bezpečnost  

1. Zásady bezpe čného chování 

Zná zásady chování před nebezpečnými lidmi a zúčastní se 
besedy o bezpečném chování a domácím násilí. 



Občanské sdružení skautů a skautek Lilie 

 

Metodika skautské stezky GALAXIS Stránka 7 
 

2. Zná číslo linky bezpe čí  

Má povědomí o bezplatné telefonní lince bezpečí a zná důvody, 
kdy se na tuto linku obrátit. Ví kde získat telefonní číslo na tuto 
linku (116, 111). Linka je určena pro děti a mladistvé do věku 17 
let.  

Tělesná zdatnost   

1. Chůze 10 km  

Ujde na výpravě v kuse 10 km. 

2. Skautský krok 

Umí se pohybovat skautským krokem alespoň 1 km (100m 
chůze – 100m běh), předvede v praxi. 

Vodácké dopl ňky  

1. Umí sbalit lodní pytel – barel  

Sbalí lodní pytel nebo barel – podle zvyklostí oddílu. Provede 
v praxi. 

2. Uplave 100m  

Uplave 100m volným stylem. 

3. Uplave pod vodou 5m 

4. Šlape vodu 1 minutu 

5. Zásady pádlování 

Zvládá základní techniku pádlování v posádce. 
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První stupeň         

Podmínky:  Skautský slib 

Složení nováčkovské zkoušky 

Letní tábor 

75% docházka 

Doplňování skautského zápisníku  

3 odborky 

Skautská výchova 

1. Skautský zákon v život ě    

Vysvětlí jednotlivé body zákona a uvede příklady jejich plnění 
v běžném životě. Chová se podle skautského zákona, 
zachovává zásadu denního dobrého skutku. 

2. Skautský slib a heslo v život ě 

Uvede příklady uplatnění skautského hesla a slibu v životě. 
Vysvětlí požadavky a celoživotní závaznost skautského slibu. 

Občanství          

1. Základní znalosti o ČR  

Má základní znalosti o historii, zná nejdůležitější zeměpisné a 
hospodářské údaje. Zná součastný tvar ČR. Zná státoprávní 
uspořádání republiky a její hlavní představitele (prezidenta, 
předsedu vlády), zná státní symboly. 

2. Prezidenti 

Umí vyjmenovat prezidenty od T.G.M. po současného. Umí 
prezidenty zařadit do dějinných souvislostí. 

3. Základní znalosti o své obci a kraji 
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Zná kulturní, historické, národopisné a průmyslové 
pozoruhodnosti své obce a kraje. 

4. Veřejně prosp ěšná činnost 

Odpracuje alespoň 20 hodin podle svých sil a možností ve 
prospěch veřejnosti. 

Skautské hnutí  

1. Historie skautingu u nás  

Zná základní historii našeho skautingu, zná stručné životopisy 
zakladatelů, zná významné skautské dny. 

2. Organizace o.s. LILIE 

Zná oddíly, jejich vůdce a kapitány ve svém středisku (přístavu), 
zná složení rady střediska  a o.s. LILIE, zná organizační 
strukturu o.s. LILIE. 

3. Založení, tradice oddílu a OS LILIE  

Zná datum založení a tradice svého oddílu a střediska 
(přístavu) a o.s. LILIE, má základní data ve svém zápisníku  

4. Odznaky a vlajky skaut ů 

Zná funkční označení do úrovně střediska (přístavu), zná 
odznaky stupňů Galaxis a odborek, čekatelských a 
vůdcovských zkoušek. Zná znaky a vlajky oddílů a střediska 
(přístavu), zná přístavní barvy. 

5. Další skautské organizace 

Zná další skautské organizace a dokáže vyjmenovat aspoň 5 
organizací. 
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Místní znalosti  

1. Jízdní řád a místní doprava 

Umí hledat v jízdním řádu ČD a ČAD. Zná trasy linek městské 
dopravy ve své obci. Zná hlavní silniční směry z místa klubovny 
a bydliště. Vyhledá dopravní spojení přes internet. 

2. Pošta, telefon a email  

Umí telefonovat, zná etiketu telefonování, má důležitá čísla ve 
svém zápisníku. Umí odeslat doporučený dopis, balík, email, 
provede prakticky. 

Kultura 
1. Písně  

Zná další 3 národní písně a 5 dle vlastního výběru. 

2. Zájem o um ění, kulturní p řehled 

Navštíví ve svém okolí divadelní představení, galerii, nebo jinou 
pamětihodnost a předloží zápis a vstupenku.  

3. Písemný, slovní nebo výtvarný projev  

Aktivně se podílí na oddílových vystoupeních, pravidelně čte a 
pomáhá při vedení oddílové kroniky nebo se stará o oddílovou 
či posádkovou nástěnku. 

4. Společenské chování 

Zná pravidla společenského chování, rodině, ve škole, 
v dopravních prostředcích. Umí slušně zdravit a představit se. 
Zná pravidla oblečení k různým společenským událostem. 
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5. Seznámení družiny (posádky) s kulturní událostí 

Převypráví družině (posádce) nějakou kulturní událost, kterou 
navštívil. 

Zdravov ěda 
1. Osobní hygiena 

Zná pravidla osobní hygieny, trvale je dodržuje. Zná význam 
celkové očisty při táboření, výběr správného oděvu či obuvi. 

2. Infekce – zdroj ší ření 

Ví o nebezpečí vzniku infekčních onemocnění, ví jak se před 
onemocněním chránit. Ví o nebezpečí konzumování rizikových 
potravin, používání vody z neověřených zdrojů. 

3. Životospráva 

Zná význam pravidelného režimu dne, Význam tělesných 
cvičení, otužování, spánku a správné výživy. 

První pomoc 
1. Ochrana p řed úrazy  

Zná nebezpečí ohně, vody elektr. proudu. Zná bezpečnostní. 
Opatření při kácení stromu. Ví jak se chovat při bouřce, mlze a 
vánici. Ví co je první pomoc. 

2. Ošetření ran, popálení a omrzlin 

Umí ošetřit krvácení z nosu, třísku, opruzeninu, zná nebezpečí 
tetanu a vztekliny. Zná zásady ošetření popálenin a omrzlin 
(stupně). Ví co je to sterilita. 
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3. Jednoduché obvazy 

Umí používat obvazy, obvazové techniky, dlahy při 
zlomeninách. Předvede v praxi.   

4. Život zachra ňující úkony 

Zná život zachraňující úkony, dýchání z plic do plic, umí zastavit 
krvácení. Umí přivolat RZ. 

5. Osobní lékárni čka  

Vlastní osobní lékárničku a umí ji používat. Předvede prakticky. 

Tábornictví 
1. Rozdělání ohn ě ve ztížených podmínkách                                      

Umí rozdělat oheň za deště, větru, na sněhu a v mokřině. 

2. Zná 4 druhy ohniš ť 

Na výpravě postaví 4 druhy ohnišť. Předvede jeden užitkový 
oheň se závěsem pro kotlík. 

3. Zacházení s polním va řičem 

Zná zásady bezpečnosti používání polního (plynového) vařiče. 

4. Stavba stanu 

Umí vybrat vhodné místo pro stavbu stanu a sám postaví běžný 
typ stanu používaný v oddíle. 

5. Péče o tábornické vybavení  

Zná výstroj pro různé druhy táboření, správně se o ní stará i ve 
ztížených podmínkách. Umí ošetřit stan, ví jak zacházet 
s promoklou plachtovinou. Po návratu s táboření se aktivně 
podílí na údržbě a úklidu oddílového vybavení. 
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6. Jednoduchá táborová stavba 

Zná teoretickou výstavbu a postaví jednoduchou stavbu např. 
kozu na dřevo, podsadový stan, jednoduchou trojnožku. 

Zimní výpravy 
1. Zásady bezpe čnosti v zim ě na horách 

Ví, jak se vhodně obléct do vlhkého počasí, do mrazu a do 
větru. Zná zásady bezpečného pohybu na sněhu. Umí vysvětlit 
nebezpečí zimních hor (nedostatečné vybavení, přecení sil, 
náhlé změny počasí).  

2. Zimní výstroj 

Umí ošetřovat svoji výstroj, zná zásady správného ošetření 
obuvi, sušení oděvu a mazání lyží. 

Zručnost a dovednost 
1. Další uzle a jejich použití  

Zná dalších 10 uzlů vč. Turbánku, Dobráčku, Vůdcovský uzel a 
ozdobných pletenců. A umí je používat. 

2. Jednoduchý výrobek 

Samostatně vyrobí jeden užitkový výrobek. 

3. Nabroušení nože  

Umí nabrousit nůž (provede prakticky), zná zásady broušení 
sekery (sekery) a pily. 

4. Ruční práce  

Vyrobí osobní totem, obal na sekeru, nůž a podobně pro 
potřebu oddílu. 
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5. Základní práce s lanem, jednoduché slan ění. 

Umí a provede jednoduché úvazy a dokáže je použít. Popíše 
základní výbavu pro lezení a ochranné pomůcky. Dokáže slanit 
aspoň 5 m vysokou skálu. Popíše bezpečnost při lezení po 
skalách. 

Signalizace a šifrování  
1. Signalizace – morseovka  

Zná značky Morseovky pro písmena i číslice umí vysílat i 
přijímat rychlostí alespoň 25 znaků za minutu. 

2. Semafor 

Zná semafor, umí jej vysílat i přijímat. 

3. Jednoduché šifrování  

Zná alespoň 5 šifer s použitím záměn a posunu. Ví o 
jednoduchých tajných inkoustech. 

Odhady a vzdálenosti 
1. Odhad vzdálenosti a výšky 

Odhadne vzdálenost do 500m s nejvyšší povolenou chybou 
20%. Umí použít prostředky, které odhadu pomohou. 

2. Míry těla 

Zná míry svého těla a dovede jich použít k přibližnému měření 
(palec, píď, loket, stopa, krok). 
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Mapování a orientace 
1. Mapové zna čky 

Zná značky turistické mapy, umí určovat vzdálenost, čte 
vrstevnice, dovede používat měřítko. Určí vlastní stanoviště 
podle mapy. 

2. Situační náčrt a plánek cesty  

Nakreslí plánek určeného prostoru a vyznačí důležité body. 

3. Turistické zna čení  

Zná značky a barvy turist. značení. Zná další druhy značení. 

4. Práce s buzolou 

Umí pracovat s buzolou, dovede určit a vytyčit azimut. V terénu 
i na mapě. Zná rozdíl mezi buzolou a kompasem. 

Pozorování a ochrana p řírody 
1. Planě rostoucí a p ěstované rostliny 

Zná 30 druhů běžně rostoucích rostlin – určí prakticky. Zná 
nejdůležitější polní a lesní rostliny. 10 druhů chráněných rostlin. 
Zná základní rostliny využitelné při zálesáckém vaření a 
bezpečně pozná hlavní jedlé a jedovaté houby – předvede 
v praxi (jedlé). 

2. Divoká a domácí zví řata 

Zná běžné druhy volně žijících zvířat a ptáků. Ví, jak se chovají 
běžné druhy domácích zvířat a zná jejich význam pro člověka.  

3. Dřeviny  

Zná 10 druhů jehličnatých, 10 druhů listnatých stromů a 10 
keřů. Bezpečně je pozná podle olistění, květů, plodů a v zimě 
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podle pupenů minimálně 10 z nich. Zná základní informace o 
jejich dřevě a jeho použití.  

4. Hvězdy a souhv ězdí 

Najde na noční obloze 10 druhů souhvězdí. Najde Polárku a 
souhvězdí Orion. Určí světové strany podle hvězd. 

5. Životní prost ředí, škodlivé vlivy, chrán ěná území. 

Dovede vyjmenovat ukazatele dobrého stavu ovzduší, půdy a 
vody. Zná chráněná území a naučné stezky svého kraje. Zná 
škodlivý vliv ropných produktů na půdu a vody, vliv emisí na 
ovzduší a lesy. Zná přírodní rezervace. 

Vaření a práce v domácnosti 
1. Čaj s p řírodních list ů a plod ů  

Uvaří čaj s použitím listů, nebo plodů planě rostoucích rostlin.  

2. Jídlo pro dv ě osoby a družinu  

Připraví podle zásad správné výživy snídani, jednoduchý oběd 
a večeři pro dvě osoby a pro družinu. (Např. umí uvařit 2 ranní 
nápoje, 2 polévky, rýži, těstoviny, knedlíky s prášku 2 mastná 
jídla, rýžový nákyp, nebo krupicovou kaši. Připraví a upeče 
zálesáckého hada). 

3. Běžný úklid 

Zná zásady hygieny bydlení a jejího vlivu na zdraví. Podílí se 
na úklidu doma i v klubovně. 

4. Jednoduché spot řebiče 

Umí zacházet s domácími spotřebiči. Umí zacházet 
s vysavačem, žehličkou, varnou konvicí, mikrovlnou troubou, 
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pračkou a lednicí. Zná zásady bezpečnosti. Předvede použití 
v praxi. Potvrdí rodiče. 
5. Péče o prádlo, šatstvo a obuv. 

Umí vyprat na táboře prádlo a košili. Dbá o čistotu šatstva, 
ošetřuje obuv. Předvede v praxi. 

Bystrost a pam ěť 
1. Kimova hra 

Napíše 16 z 24 předmětů po minutovém pozorování. Doba 
zápisu jsou 3 minuty. 

2. Setonova hra 

Napíše 6 z 10 obrazců po jednominutovém pozorování. Doba 
zápisu jsou 3 minuty. 

 Vedení a výcvik 
1. Příprava nová čka ke slibu  

Připravuje nováčka k jednotlivým podmínkám nováčkovské 
zkoušky a pomáhá mu až do složení slibu. 

2. Vední hry v družin ě  

Dovede vysvětlit, řídit a vyhodnotit hru ve své družině 
(posádce). Zná alespoň 5 her do klubovny a 3 hry ven. 
Předvede prakticky.  

3. Organizace činnosti družiny (posádky) 

Umí zorganizovat činnost, vést posádkovou – družinovou 
schůzku. Vymyslí projekt pro její činnost a zrealizuje jej. 
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4. Základní povely (nástupy). 

Zná základní pořadovou přípravu, a povely. Umí dát povel 
k nástupu družiny (posádky). 

Tělesná zdatnost 
1. Denní cvi čení  

Pravidelně denně cvičí, předvede cviky na rozcvičení celého 
těla. Správně sestaví a vede ranní rozcvičku celého tábora.  

2. Chůze 30 km se zát ěží 

 Ujde 30 km s běžnou výbavou na vícedenní výpravu.  

3. Vytrvalostní b ěh 

Pod vedením vedoucího se zúčastní a absolvuje překážkový 
běh 

4. Jízda na kole 40 km 

5. Během roku ujde na výpravách 100 km 

6. Tělesná zdatnost  

3 shyby, 10 kliků, 30 leh-sedů, stojka, kotoul vpřed i vzad. 

Vodácká teorie 
1. Odznaky a vlajky vodních skaut ů 

Zná odznaky mužstva i činovníků a vlajky vodních skautů. Zná 
vlajky používané i historické ve svém přístavu. 

2. Zná 3 vodácké písn ě  
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3. Místní vodní znalost 

Zná v okruhu 5 až 10 km všechny mosty, přívozy, propusti, 
tekoucí a stojaté vody  

4. Odesílání lodí  

Zná vhodné příjezdy k vodě u loděnice pro naložení lodí na 
vlek. Zná zásady bezpečné přepravy lodí. 

5. Záchrana tonoucího  

Zná nejméně 2 druhy techniky záchrany. 

6. Vodní zví řena a vodní rostlinstvo 

Zná 10 vodních zvířat a 10 vodních rostlin – určí prakticky. 

7. Lodní povely a názvosloví 

Zná povely na lodi a názvosloví plavidel, která se v oddíle 
používá. 

8. Záchrana p řevržených plavidel  

Zná pravidla a způsob záchrany převržených plavidel, která se 
v oddíle používají. 

Vodácká praxe  
1. Drobné opravy a p řezimování 

Umí provádět drobné opravy oddílových plavidel, udržovat je 
v čistotě a v dobrém stavu. Dovede je správně připravit 
k přezimování. 

2. Jízda v posádce 150 km 
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3. Koníčkování 

Prokáže znalosti koníčkování v posádce nebo bidlování jako 
jednotlivec. 

4. Práce s lodním lanem 

Zakončí a spojí lano. Zná další 3 uzle k tomu určené.  

5. Plavání 

Uplave 300m libovolným způsobem a 50m na znak. 

6. Šlapání vody  

Šlape vodu nejméně 2 minuty. 

7. Skok do vody  

Skočí libovolným způsobem do vody. 
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Druhý stupe ň    

Podmínky : Složení I. stupně 

                            2 letní tábory 

                            další 2 odborky   

Skautská výchova  
1. Výklad skautského zákona  

Uvede praktické příklady plnění skautského zákona i za 
ztížených podmínek a nepříznivých okolností. Uvede příklady 
jednání proti duchu skautského zákona a navrhne způsob jeho 
nápravy.  

2. Skautské sliby a hesla  

Pohovoří s vedoucím o závažnosti a celoživotní platnosti svého 
slibu a o tom jak jej plnil a jak jej chce plnit v budoucnosti. Zná 
rozdíl mezi slibem vlčat, skautů a slibem činovníků. Vysvětlí 
smysl všech hesel. 

3. Oddílové (posádkové) dobré skutky 

Navrhne několik dobrých skutků pro svou posádku – družinu a 
pomůže je uskutečnit. Ochotně pomáhá nováčkům a mladším 
skautům. 

Občanství 
1. Dějiny a zem ěpis ČR 

Zná stručný přehled a smysl našich starších i nových dějin. 
Uvede několik osobností, které mohou sloužit za vzor při plnění 
skautského slibu a hesla. Dovede nakreslit přibližný tvar naší 
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republiky a zakreslí v něm nejméně 10 důležitých vodních toků, 
5 jezer nebo přehrad, 15 větších měst, hlavní pohoří 
s nejvyššími horami a jejich výškou, národní parky. 

2. Ochrana památek a chrán ěná území  

Zná alespoň 10 památkových objektů a rezervací celostátního 
významu s důrazem na svůj kraj. Ví, které neziskové 
organizace pečují o tyto památky. Vysvětlí hlavní zásady 
ochrany chráněných území s důrazem na svůj kraj. 

3. Veřejně prosp ěšná činnost  

Odpracuje dalších 30 hodin v rámci veřejné (sociálně 
prospěšné) činnosti. Námět si sám vymyslí a uskuteční se svou 
družinou (posádkou) za podpory Vedoucího (kapitána) oddílu.  

4. Základní lidská práva 

Seznámí se zásadami charty lidských práv, pochopí její 
podstatu a pohovoří o ní. Ví o existenci Charty dětských práv. 

5. Hlubší znalosti o své obci a kraji 

Prokáže hlubší znalosti. 

Skautské hnutí 
1. Historie sv ětového skautingu  

Má ucelený přehled o podmínkách vzniku skautingu. Zná 
stručné životopisy zakladatelů (Seton, B.P., Lady B.P.). 

2. Organizace Junáka a historie OS LILIE 

Zná organizaci Junáka, zná současné funkcionáře. Ví o 
existenci tří kmenů, zná historii OS LILIE. 

  



Občanské sdružení skautů a skautek Lilie 

 

Metodika skautské stezky GALAXIS Stránka 23 
 

3. Historie st řediska (p řístavu) 

Zná historii střediska (přístavu), dovede jí stručně vyprávět. Má 
základní data ve svém zápisníku. 

Místní znalosti 
1. Dopravní p ředpisy 

Zná dopravní předpisy pro chodce, cyklisty a motoristy. 
Důsledně je dodržuje. Pokud má jízdní kolo, předvede, že je má 
správně vybavené. 

2. Uzávěry plynu, vody, jisti če 

Ví, kde jsou uzávěry vody, plynu a elektrického přívodu v domě, 
kde bydlí i v klubovně. Zná jejich označení a ví, kdy a jak se 
vypínají. 

Kultura 
1. Význačné postavy naší a sv ětové kultury  

Zná nejvýznačnější umělce z naší a světové  oblasti literatury, 
hudby, malířství, sochařství a divadla.  

2. Písně 

Má zpěvník se základními oddílovými i národními písněmi. Zná 
alespoň 10národních – táborových písní. Snaží se zpívat 
s družinou (posádkou). 

3. Mezilidské vztahy  

Připraví a zajistí akci pro starší skauty, nebo pro veřejnost. 
Prezentace oddílu, besídka pro starší spoluobčany apod. 
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4. Významné stavby m ěsta a okolí a architektura 

Zná historické budovy ve městě, kde bydlí a blízkého okolí. Zná 
významné stavby ČR, popíše základní vývoj architektury a 
uvede příklady staveb v ČR.  

Zdravov ěda 
1. Funkce lidského t ěla  

Vysvětlí zásady činnosti dýchacího ústrojí – dýchání a krevního 
oběhu. Zná přehledně funkci výměny látek trávicí a vyměšovací 
ústrojí, činnost nervového ústrojí a zásady pohlavní hygieny.  

2. Hygiena na tábo ře 

Vysvětlí pravidla hygieny na letních, zimních a putovních 
táborech. Zná důležitost tělesného i duševního odpočinku, 
odůvodní nebezpečí kouření, alkoholu a drog a dopingových 
prostředků.  

3. Nakažlivé nemoci 

Zná příznaky hlavních nakažlivých chorob, ví jak se šíří a jak se 
nemocní izolují.  

4. Péče o nemocné 

Zná zásady péče o nemocné na táboře, první pomoc u mdloby, 
otravy, zvracení, nebezpečí náhlých střevních onemocnění a 
alergií. 

5. Zúčastní se besedy o návykových látkách 

6. Zúčastní se besedy o sexuální výchov ě 
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První pomoc  

1. Stavy ohrožující život 

Ví, které stavy bezprostředně ohrožují život, jak správně 
postupovat při krvácení, šoku a bezvědomí a jak kontrolovat 
stav nemocného. Vysvětlí organizaci první pomoci při 
nehodách. Zná správný postup úkonů při okamžité první 
pomoci, úkony zachraňující život a další opatření. 

2. Umělé dýchání, masáž srdce 

Umí správně vysvětlit a předvede. 

3. Znehybn ění 

Ovládá různé metody znehybnění i improvizované a ví, kdy je 
použít. Zná zásady ošetření otevřených zlomenin. Předvede 
polohy při šoku, dušnosti a bezvědomí. Zná postup při 
podezření na poranění páteře, zásady pro přepravu a 
přenášení nemocných. 

4. Oddílová lékárna 

Zná obsah a použití oddílové – družinové (posádkové) lékárny. 

Tábornictví   
1. Zásady vhodného tábo řiště  

Vyhledá vhodné tábořiště pro oddílovou nebo družinovou 
(posádkovou) výpravu. Zná zásady vhodného tábořiště pro letní 
tábor, předloží písemnou přípravu technického vybavení letního 
tábora. 

2. Táborový ohe ň  
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Umí připravit prostor táborového kruhu, zná druhy táborových 
ohňů. Řídí přípravu táborového, nebo slavnostního ohně. 

3. Táborové stavby  

Připraví plán jedné jednodušší táborové stavby, řídí její stavbu. 
Aktivně se podílí na přípravě složitější táborové stavby. Zná 
zásady stavby stožáru. Pomáhá mladším při stavbě 
posádkového stanu a pomůže, nebo poradí při výrobě vnitřního 
vybavení.  

4. Táborové kuchy ňské ohništ ě  

Zná zásady stavby táborových kamen, podílí se na jejich 
stavbě. Připraví provizorní táborové ohniště, nebo ohniště pro 
vícedenní výpravu.  

Zručnost a dovednost 
1. Poražení stromu 

Umí správně porazit, odvětvit a odkornit strom o průměru 10 
cm. Zná bezpečnostní předpisy a dodržuje je. 

2. Práce s lanem 

Umí provést drobné opravy lana, ví jak s lanem zacházet, 
dovede zakončit lano. Zná základní figury lasování. Dodržuje 
bezpečnost při používání lana.  

3. Dva výrobky  

Zná základní způsoby zpracování dřeva, kůže, textilu a dalších 
materiálů. Dle vlastní volby vyrobí 2 užitečné předměty pro 
tábor, nebo pro klubovnu.  
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4. Péče o oddílový inventá ř 

Zná zásady správného uskladnění stanů a dalšího oddílového 
inventáře. Ví co je impregnace. Provádí drobné opravy 
inventáře. Po dohodě s vůdcem (kapitánem) se zaměří na určitý 
druh inventáře, během celého roku jej bude ošetřovat a připraví 
jej na tábor. 

5. Základy lezení po skalách 

Zná bezpečnost při slaňování, dokáže předvést důležité úvazy, 
popíše výstroj a pečuje o ni, Slaní a vyleze 12 m výšku, zná 
základní druhy lezení (Feratové, normální) a popíše je. 

Zimní tábo ření  
1. Vícedenní výpravy  

Zúčastní se vícedenní výpravy s přenocováním na sněhu. Na 
tuto výpravu je správně vybaven.  

2. Stavba stanu na sn ěhu 

Zná základní pravidla stavby stanu na sněhu, umí postavit 
zástěnu proti větru. Zúčastní se stavby iglú. 

Signalizace a šifrování  
1. Šifrování 

Zná další minimálně 3 druhy šifrování. Připraví pro družinu – 
posádku hru za použití šifry. 

2. Semafor 

Umí vysílat a přijímat semaforovou abecedu pro písmena a 
číslice volným tempem. 
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3. Morseovka 

Zná a dokáže vysílat a přijímat vyšší rychlost morseovky. (40 
písmen za minutu).  

Odhady a m ěření 
1. Odhad času 

Odhaduje čas do doby 15 minut s nejvyšší povolenou chybou 
do 20 %. 

2. Měření vzdálenosti a výšky 

Umí změřit vzdálenosti dvou nepřístupných bodů. Umí změřit 
výšku nepřístupného bodu alespoň 2 způsoby. 

3. Odhady hmotnosti a objemu 

Odhadne hmotnost předmětu od 0,5 do 1 litrů s nejvyšší 
přípustnou chybou do 20%. 

Mapování a orientace 
1. Čtení map, ur čení stanovišt ě 

Umí správně číst mapu, zná všechny značky na běžně 
používaných turistických mapách. Pomocí mapy určí své 
stanoviště. 

2. Pochodová osa 

S použitím mapy vytvoří náčrt pochodové osy. Určí potřebnou 
dobu pochodu s přihlédnutím na vzdálenost, terén a roční dobu. 

3. Podrobný plánek území  

Zhotoví podrobný plánek území o rozloze 100x150 m 
v předepsaném měřítku. Nakreslí panoramatický náčrtek 
zadaného území. 
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4. Průzkumná cesta 

Vykoná jednodenní pochod 15 – 20 km podle pokynu vůdce – 
kapitána s mapou a buzolou. O cestě podá písemnou zprávu 
s náčrtem pochodové osy. Uvede výsledky svého pozorování a 
splnění úkolu, které mu na cestu byly uloženy. 

5. Orientace podle slunce, hv ězd a přírody 

Umí se bezpečně orientovat podle přírodních úkazů ve všech 
ročních a denních dobách. 

Pozorování a ochrana p řírody 
1. Přírodní prost ředí a ekosystém 

Zná základní typy našich lesů a zákonná opatření k ochraně 
dřevin, rostoucí mimo lesní plochy. Ví, co je to nika, ekosystém, 
biocenóza a ví, jaké ekosystémy se nacházejí v okolí bydliště a 
tábora. Rozumí fungování ekosystému a zná nebezpečí jeho 
narušení. 

2. Léčivé a jedovaté rostliny 

Zná alespoň 20 dalších druhů volně rostoucích rostlin. Zná 
nejméně 20 druhů léčivých a 15 jedovatých rostlin. Zná dobu 
sběru a léčivé účinky.  

3. Jedlé a jedovaté houby 

Zná u nás se vyskytující se smrtelně jedovaté houby a dovede 
je správně určit. Zná příznaky otravy houbami a první pomoci. 

4. Stopování 

Zná stopy a způsob života 10 volně žijících zvířat, dovede stopu 
sledovat, rozezná chůzi i běh. Vyrobí sádrový odlitek. U stopy 



Občanské sdružení skautů a skautek Lilie 

 

Metodika skautské stezky GALAXIS Stránka 30 
 

člověka rozezná chůzi, běh, kulhání, chůzi se zátěží. Umí se 
plížit a krýt. 

5. Řešení odpadu na výpravách 

Zná zásady při likvidaci organického a anorganického odpadu 
na využitelné suroviny. Hlubší znalosti prokáže na táboře. 

6. Hmyz 

Zná 5 druhů hmyzu, dovede je zařadit. Zná rozdíl mezi 
proměnou dokonalou a nedokonalou. Zná nebezpečí 
dřevokazného hmyzu pro lesy. 

7. Ptactvo 

Zná 15 volně žijících ptáků 

8. Horniny a minerály 

Určí 8 druhů hornin a minerálů 

9. Základy ekologie 

Vysvětlí význam ekologie, uvede příklady porušování 
rovnováhy v přírodě.  

Vaření a práce v domácnosti 
1. Příprava jídla pro tábor 

Sestaví rozpočet na jeden týden tábora, správně sestaví 
jídelníček. Určí pracovní postup a použití nádobí. Zná přípravu 
vařeného, dušeného, roštěného a smaženého masa. Uvaří dva 
druhy knedlíků, 3 druhy polívek, připraví 3 bezmasá jídla. 

2. Jídelní ček pro posádku (družinu) 

Sestaví jídelníček na vícedenní výpravu s rozpočtem 
potřebných potravin. Uvaří pro posádku na ohni celý oběd. 
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3. Potraviny na tábo ře 

Ví, jak předcházet zkáze potravin a zná zásady jejich 
správného skladování na táboře. Ví, které potraviny nejsou pro 
táborovou kuchyni vhodné a jaké nebezpečí hrozí při jejich 
nesprávném zpracování. 

4. Nákup potravin pro rodinu 

Dle potřeby obstará samostatně denní nákup. Zná 
potravinářské obchody v okolí bydliště. Zná ceny základních 
potravin. 

5. Péče o mladší, nebo starší členy rodiny 

Prokáže znalosti o bezpečném opatrování mladších sourozenců 
a pomoci starším členům rodiny. 

6. Pravidla zálesácké kuchyn ě  

Zná několik způsobů zálesáckého vaření (setonův hrnec, 
pečení v popelu, grilování, pečení na horkém kameni). 
Prakticky předvede. 

Bystrost a pam ěť  
1. Kimova hra 

Napíše 20 ze24 předmětů po minutovém pozorování. Doba 
zápisu jsou 3 minuty. 

2. Setonova hra  

Napíše 8 z 10 obrazců po minutovém pozorování. Doba zápisu 
jsou 3 minuty. 
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Vedení a výcvik 
1. Vedení družinové (posádkové) sch ůzky 

Připravuje samostatně program na schůzku a vede ji. Předloží 
písemné přípravy schůzek. 

2.Vední družinové (posádkové) výpravy 

Připraví samostatně program jednodenního výletu a vede jej. 
Předloží písemnou přípravu. 

3. Vedení oddílové hry na tábo ře 

Navrhne. Připraví, vede a vyhodnotí hru pro celý oddíl. Jeden 
den řídí samostatně táborový program. Ovládá „pořadovou“ pro 
celý oddíl, dokáže svolat oddíl a dát nástup.  

4. Příprava člena oddílu na 1. stupe ň 

Soustavně pomáhá alespoň jednomu mladšímu členovi 
s přípravou na 1. stupeň. 

Vodácká teorie 
1. Bezpečnost na vod ě 

Zná plavební řád. Zná zásady bezpečnosti na vodě. 

2. Splavnost našich řek 

Zná splavnost našich řek pro parníky, nákladní lodě, čluny, vory 
a sportovní plavidla. 

3. Předpisy o vyv ěšování vlajek 

Zná předpisy o vyvěšování vlajek na pevnině i na lodích. 

4. Dějiny vodního skautingu 

Zná stručně historii vodního skautingu. 
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5. Zná 10 vodáckých her 

Ovládá 10 her a používá je v praxi. 

6. Oběh vody v p řírodě  

Vysvětlí koloběh vody v přírodě a její vliv na tvar a ráz 
zemského povrchu. Zná dopad znečištění vod na životní 
prostředí. 

7. Vodácké mapy, kilometráž 

Umí číst ve vodácké mapě. Ví, co je to kilometráž a umí ji 
použít. 

8. Základní druhy oplacht ění 

Zná základní druhy oplachtění plavidel a jeho názvosloví. 

Vodácká praxe  
1. Ovládá jízdu na lodi 

Ovládá jízdu na plavidlech používaných v oddíle. Dovede 
vysvětlit členům posádky správné zásady jízdy na lodi a ví, jaké 
jsou nejčastější chyby.  

2. Plave v pe řejích  

Dovede plavat v peřejích. Zná zásady bezpečnosti plavání 
v nebezpečných vodách.  

3. Dovede lovit v ěci z hloubky 2m 

Předvede prakticky. 

4. Záchrana tonoucího n ěkolika zp ůsoby  

Dovede zachraňovat tonoucího několika způsoby. Předvede 
prakticky alespoň 2 způsoby. Umí používat pomůcky. 
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5. Předvede vyproš ťovací chvaty ze sev ření tonoucího 

Předvede vyprošťovací chvaty ze sevření tonoucího a dopraví 
jej na břeh, nebo na loď. 

6. Přistane s lodí na ur čeném míst ě  

Přistane v klidné i proudící vodě. 

7. Najede v posádce 200 km 

Najede v posádce 200 km a dovede bezpečně projíždět peřeje 
a propustí na kormidle. 

8. Dopraví sám lo ď po ur čené trati 

Dopraví loď sám pádlováním, nebo bidlováním po určené trati 
na stojaté vodě 200 m a proti proudu 100 m. 

9. Zhotoví ná črtek 500m řeky 

Zhotoví náčrtek minimálně 500m řeky neregulované pro plavbu 

10. Uplave 500m, pro vodou 15m, naznak 25m 

Uplave libovolným způsobem. 

11. Skočí po hlav ě do vody z výšky 150 cm. 
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