
zdravotník

1. Víš, jaké úrazy můžeš ošetřit. 

2. Dovedeš ošetřit povrchovou ránu. 

3. Umíš stáhnout elastickým obinadlem kotník, koleno a zápěstí. 

4. Víš, jak ošetřit lehčí omrzliny a popáleniny. 

5. Víš, jak předejít uštknutí zmijí. Znáš nebezpečí bodnutí 

hmyzem a víš , jak postupovat při jeho ošetření. 

6. Víš, co můžeš udělat pro záchranu života (jak přivolat pomoc 

dospělého a rychlou záchrannou pomoc) 

7. Znáš nebezpečí vody, ohně, plynu a elektřiny. 

8. Víš, kde je v místě bydliště nejbližší lékárna a zdravotnické 

středisko. 

9. Víš, jaké nebezpečí hrozí do přehřátí. 

10. Víš, proč je důležité dodržovat hygienu pro použití záchodu a 

řídíš se tím. 

11. Znáš šátkový závěs na zraněnou paži. 

Znáš základní pomoc při nekomplikovaných 

zlomeninách končetin, vymknutích a pod. 

12. Umíš přestlat lůžko a dát nemocnému napít. 

13. Umíš změřit tělesnou teplotu. 



ekolog
1. Víš, co je životní prostředí. Umíš popsat alespoň 5 činností 

člověka, které záporně ovlivňují životní prostředí. 

2. Znáš 3 způsoby, jakými lidé získávají tepelnou energii. Řekneš, 

který způsob je pro životní prostředí nejnebezpečnější.  

3. Umíš roztřídit odpad na některé suroviny a zbytek. Víš jak se 

nakládá s odpadem ve tvém městě. Víš, co je recyklace a co se za 

recyklaci nedá považovat. Znáš alespoň 3 nebezpečí hrozící 

skládkováním odpadů.  

4. Umíš popsat velmi jednoduše, jak vzniká půda. Víš jak tráva a 

rostliny chrání půdu. Umíš vysvětlit důležitost půdy pro život 

člověka.  

5. Víš, co je koloběh vody v přírodě a umíš ho jednoduchým 

obrázkem nakreslit. Víš, odkud lidé získávají pitnou vodu a proč 

je zapotřebí vodou šetřit.  Znáš alespoň 3 zdroje znečištění vody.  

6. Zasadíš společně s rodiči jakýkoliv stromek a budeš se o něj 

starat. Víš proč jsou stromy a lesy pro člověka důležité.  

Víš co je fotosyntéza. 

7. Zkusíš zhotovit jednoduchý výrobek pouze  

z přírodního materiálu (ruční papír, ...) 

8. Víš co jsou chráněná území. Na mapě ukážeš  

národní parky. Znáš CHKO v okolí bydliště. 

9. Znáš 10 chráněných rostlin a živočichů.  

Vytvoříš si sbírku jejich obrázků nebo fotek. 



průvodce
1. Znáš okolí svého bydliště. Umíš se orientovat v plánu bydliště. 

2. Umíš přesně, jasně a zdvořile poradit cizímu člověku kudy jít. 

Umíš zhruba odhadnout vzdálenost. 

3. Umíš přesně vyřídit zprávu do 20. slov po uplynutí 1 hod. 

4. Víš, kde najít nejbližší požární hlásič, policejní stanici, 

zdravotní středisko, lékárnu, nemocnici, pohotovost, poštu, 

telefonní automat, železniční stanici, stanici autobusu, 

autoservis, potraviny, restauraci, hotel, městský úřad, základní 

školy, gymnázium, muzeum, informační centrum, letní kino, 

sokolovnu. 

5. Znáš názvy kostelů ve svém okolí. Víš, kde je divadlo, muzeum, 

kino, galerie apod. 

6. Znáš základní historii svého bydliště. 

7. Znáš nejdůležitější památky svého okolí a umíš o nich stručně 

pohovořit. 

8. Znáš ve svém okolí nejdůležitější pomníky a pamětní 

desky. Víš k čemu se vztahují. 

9. Znáš jména slavných historických i současných  

postav svého města. Víš v jakém oboru působili 

(umělci, sportovci, herci...) 



zahradník

1. Pečuješ o zahrádku. 

2. Připravíš záhon na setí, zaseješ nějaký druh zeleniny, pečuješ 

o něj a zpracuješ jej (zkonzumuješ, uskladníš, zavaříš apod.) 

3. Víš, čím a jak se hnojí půda. 

4. Rozeznáš plevel od vyklíčené rostliny, umíš vyplet záhonek. 

5. Rozeznáš 10 druhů zeleniny. 

6. Rozeznáš  druhů ovocných stromů a keřů. 

7. Znáš 5 okrasných květin. Víš, že se dělí na letničky, dvouletky, 

trvalky.  

8. Nařežeš a upravíš květiny do vázy. 

9. Víš, jak se starat o pokojové květiny a máš některé v péči. 

10. Znáš některé naše léčivé byliny. Víš, kdy a jak se mají sbírat 

a jak je sušit. 



sběratel

1. Předložíš sbírku, kterou samostatně vypracuješ: poštovní 

známky, ptačí péra, listy stromů (herbář), turistické známky, 

pohlednice, kartičky hráčů apod. O vhodnosti rozhodne vůdce

smečky. Počet kusů ve sbírce by měl být nejméně 50. 

2. O sbírku pečuješ a pravidelně ji budeš doplňovat. 

3. Sbírku máš hezky uspořádanou, opatřenou popisky nebo 

vysvětlivkami, uloženou ve složce či albu. 

4. 2x do roka sbírku předložíš ke kontrole vůdci. 



chovatel

1. Chováš doma nějaké zvíře a pravidelně o něj pečuješ. 

2. V případě nemoci víš, jak opatřit zvířeti pomoc.  

3. Dovedeš své zvíře nakreslit a modelovat. Znáš jeho stopu. 

4. Umíš vyprávět příběh ze života svého zvířete.  

5. Nakreslíš obrázek ze života svého zvířete.  

6. Znáš nebezpečí nakažlivých chorob přenášených ze zvířete na 

člověka. 

7. Čteš knihy o zvířatech. 

8. Víš, jak se má člověk ke zvířatům chovat. 

9. Navštívíš ZOO a budeš vyprávět o své návštěvě šestce. 

10. Víš, kde je nejbližší prodejna se zvířaty, potřebami pro ně a 

krmivem. 



ozdobnictví

1. Upleteš pomlázku z osmi proutků. 

2. Umíš uvázat uzel dobrého skutku a zhotovit turbánek. 

3. Zhotovíš jednu z těchto věcí: náramek přátelství, korálkový 

náramek, výplet lakrosky, pletenou síťku. 

4. Zhotovíš zdobený indiánský váček nebo zdobený obal na 

zápisník (kroniku). 

5. Vyrobíš řetěz na vánoční stromek. 

6. Zhotovíš zápis do kroniky (i s kresleným obrázkem) nebo 

připravíš zajímavé věci na nástěnku a nástěnku upravíš. 

7. Vyrobíš si malý totemek. 

8. Pro členy své šestky vyrobíš pěkný dárek. 

9. Umíš jeden druh batiky. 



pomoc v 

domácnosti

1. Znáš obsluhu sporáku  nebo kamen, na kterých doma vaříte. 

Máte - li doma rychlovarnou konvici, mikrovlnou troubu, 

myčku na nádobí apod., znáš jejich obsluhu. Znáš následky při 

neopatrném zacházení s těmito zařízeními. 

2. Připravíš si snídani. 

3. Umíš otevřít a ohřát konzervu.  

4. Připravíš jedno teplé jídlo pro celou rodinu. Prostřeš stůl. 

5. Víš, kam a kdy chodit v okolí domova nakupovat. Obstaráváš 

samostatně jednodušší nákupy. 

6. Pravidelně doma pomáháš 



zpravodaj

1. Vyřídíš zprávu o 20 slovech po běhu 100 m v terénu s 

překážkami (příkop, plot, potok apod.). Od doby, kdy ti byla 

zpráva sdělena, do chvíle, kdy své poselství vyřizuješ, mohou 

uplynout nejdéle 3 minuty.

2. Vyšleš a přijmeš zprávu jedním z těchto způsobů: 

 - morseovou abecedou pomocí vlajky, světla či zvukového 

signálu 

 - semaforem 

3. Umíš používat nejméně 3 druhy šifer. 

4. Znáš alespoň 2 druhy tajného neviditelného písma a napíšeš 

jimi zprávu o patnácti slovech. 

5. Znáš nejběžnější výrazy posunkové řeči (pojď sem, jdi pryč, 

hrozba, ticho, dej mi, žízeň, hlad, ano, ne apod.) 

6. Ovládáš šestkové signály. Například nástup, ticho 

jídlo, odchod apod. 

7. Umíš telefonovat z automatu nebo mobilního  

telefonu. 

8. Po dobu 1 měsíce budeš informovat smečku  

o zajímavostech ze svého regionu. 

9. Přispíváš do smečkové kroniky, časopisu nebo  

na nástěnku 



cestovatel

1. Určíš označená města, řeky a pohoří ve slepé mapě České 

republiky.  

2. Odhadneš v přírodě přibližnou vzdálenost určených bodů. 

3. Umíš určit pravý a levý břeh řeky. 

4. Umíš určit světové strany podle buzoly nebo kompasu. Umíš 

určit světové strany alespoň dvěma způsoby bez použití buzoly 

či kompasu. 

5. Umíš orientovat mapu podle buzoly a podle význačných 

bodů v terénu. 

6. Vypracuješ plánek cesty, kterou jsi prošel. 

7. Vypracuješ jednoduchý náčrt krajiny s význačnými body.  

8. Znáš významné značky na turistických mapách. 

9. Znáš vybavení na jednodenní i vícedenní výpravu a na tábor. 

10. Připravíš a s pomocí vůdce uskutečníš jednodenní výpravu. 

11. Po dobu alespoň 4 měsíců si vedeš cestovatelský 

zápisník. Do něj zapisuj např. cíl výpravy, přibližnou  

trasu, počet kilometrů, počet osob, počasí, stručný 

program. Zápisy si také můžeš obohatit  

vlepenými vstupenkami či kresbami. 



pozorovatel

1. Po krátkou dobu budeš pozorovat přírodní zajímavost a s 

výsledkem pozorování seznámíš šestku. 

2. Po dohodě s vůdcem budeš pozorovat dlouhodobě určité 

území či  přírodní objekt. Se svým pozorováním pak seznámíš 

svoji šestku nebo smečku.  

3. Zjistíš, jaká zvířata a rostliny se nacházejí v okolí tvého 

bydliště. 

4. Při Kimově hře si zapamatuješ alespoň 16 z 20 předložených 

předmětů. 

5. Zapamatuješ si, jaké bylo počasí v posledních 3 dnech. 

6. Odhadneš, kdy lze očekávat déšť, bouřku a kdy pěkné počasí.  

7. Umíš odhadnout počet lidí nebo zvířat ve skupině. 

8. Zakresluješ si či zapisuješ zajímavosti, se kterými se setkáváš 

na schůzce, výpravě či táboře.



školní 
prospěch

1. Při posledním vysvědčení budeš mít prospěch s 

vyznamenáním (ani jedna trojka a průměr lepší nebo roven 1,5). 

2. Výrazně si zlepšíš svůj prospěch (prospěchový průměr zlepšíš 

nejméně o polovinu) 



Modelář

1. Zhotovíš dobře létajícího draka a předvedeš jeho funkčnost. 

2. Zhotovíš model podle svého výběru - např. letadla, klusáku, 

lodě, člunu apod.). 

3. Znáš materiál a nářadí potřebné ke stavbě modelů. 

4. Pro mladší: Zhotovíš model stanu s podsadou. 

Pro starší: Vyrobíš hračku pro sourozence nebo mladšího 

kamaráda. 



kutil

1. Znáš nejběžnější nářadí (kladívko, šroubovák, pilka, kleště, 

dláto, nebozez...) a umíš s ním pracovat. Víš jak o nářadí pečovat. 

2. Víš, že můžeš pracovat jen s nářadím, které je naprosto v 

pořádku. Starší také vědí , jak upevnit nové topůrko na kladívko, 

sekerku. Alespoň jedno topůrko samostatně upevní. 

3. Zhotovíš 2 jednoduché ozdobné či užitkové výrobky pro tvoji 

potřebu či pro potřebu bližších. Pro mladší: krabička, rámeček, 

brousítko na tuhy, nůž na papír, jehelníček apod. Pro starší: 

stěrka do kuchyně, věšáček, budka pro ptáky, stojánek na knihy, 

podložka pod hrnek nebo vázičku apod.  

4. Znáš nejpoužívanější spoje (lepením, pájením, šroubem, 

nýtem, hřebíkem, jednoduchým truhlářským spojem). 

Pro mladší: Vyber si dva z nich a prakticky předveď vůdci. 

Pro starší: Vyber si čtyři z nich a prakticky předveď vůdci.  



elektrikář

1. Umíš zapojit do elektrického obvodu žárovku, baterii a spínač.  

2. Umíš vyměnit baterii a žárovku v kapesní svítilně. 

3. Víš, co je statická elektřina a umíš je vyrobit. 

4. Znáš základní schematické značky (baterie, žárovka, spínač, 

rezistor, kondenzátor, cívka, polovodičová dioda, tranzistor). 

5. Umíš spojit dva izolované měděné vodiče. Naletuješ 

jednoduchý spoj páječkou.  

6. Víš, že napětí v elektrické síti je životu nebezpečné a znáš 

označení nebezpečného napětí. Víš, že nesmíš sám opravovat 

elektrické spotřebiče ani jinak zasahovat do elektrického vedení.  

7. Umíš sestrojit elektromagnet. 



hledání 
pravdy

I. stupeň: 

1. Na jednoduchých příkladech ze života nebo z literatury 

(pohádky, ...) umíš vysvětlit rozdíl mezi dobrem a zlem. Víš, proč 

je třeba sloužit dobru a čelit zlu. 

2. Dovedeš vysvětlit ostatním příčiny nějakého jednoduchého 

děje (proč prší, proč se střídá den a noc apod.). 

3. Jednoduchým způsobem umíš vysvětlit slovo "pravda" a snažíš 

se podle toho řídit a žít pravdivým životem. Vysvětlíš, jak rozumíš 

dalším pojmům jako: Bůh, Láska, ... 

II. stupeň: 

1. Při rozhovoru s vůdcem vysvětlíš, jak může s lidskými vztahy a 

řádem i krásou přírody souviset hluboká podstata veškeré 

zkutečnosti, kterou křesťané, židé i muslimové nazývají Bohem. 

2. Prokázal jsi schopnost získat vlastním úsilím nějaké 

informace (z knih od rodičů, z médií apod.) a umíš je  

použít k vysvětlení něčeho druhým.  

3. Snažíš se být tolerantní k názorům ostatních 

a dokážeš změnit názor vlastní (je-li špatný).  

Snažíš se uvědomit si svou chybu a poučit se z ní. 



křesťanská 

tradice

I. stupeň 

1. Znáš Ježíšův příběh a dovedeš ho svým vrstevníkům vyprávět. 

2. Víš, jak s Ježíšem souvisí slavení Velikonoc, Vánoc a neděle 

(soboty). 

3. Víš, odkud se můžeme dozvědět o křesťanské tradici. 

II. stupeň 

1. Znáš alespoň některá hlavní období vývoje křesťanské tradice a 

víš, čím byla důležitá. 

2. Zjistíš typické rysy bohoslužby římskokatolické, evangelické a 

pravoslavné.  

3. Zjistíš a vysvětlíš smysl a původ alespoň tří křesťanských 

symbolů (kříž, kalich, beránek, ryba, svíce, oheň, holubice, loď, 

ratolest).



Ministrant

I. stupeň 

1. Znáš úkony ministranta a věřících při bohoslužbě. 

2. Dokážeš se plně zapojit při bohoslužbě, pravidelně ministruješ 

a pokud je to možné, účastníš se schůzek ministrantů. 

3. Víš, jak bohoslužba souvisí s Ježíšem. 

II. stupeň 

1. Body 1 - 3 z I. stupně 

2. Znáš hlavní části mše svaté (vstup, úkon kajícnosti, bohoslužba 

slova, obětování, proměňování, přijímání, závěr) a dovedeš 

vysvětlit, oč se v ní jedná. 

3. Dokážeš správně pojmenovat základní liturgické potřeby, 

oblečení a knihy (misál, lekcionář, alba, ornát, štola, pluviál, 

cingulum, patena, ciborium). 

4. Znáš význam slov "liturgie", "amen", "kyrie eleison"  

a "Hosana" 



výtvarník

1. Nakreslíš deset obrázků do kroniky, časopisu nebo deníku. 

2. Namaluješ či nakreslíš bez předlohy výjev ze života vlčat a 

ilustraci k vyprávění.  

3. Vyzdobíš nástěnku své smečky. 

4. Vymodeluješ z hlíny, formely nebo moduritu drobnou plastiku. 

5. Zhotovíš kolář z různých materiálů. 

6. Zhotovíš přáníčka smečky k Novému roku, svátku, 

Velikonocům apod. 

7. Znáš základní barvy a víš, jak je mísit. 

8. Nakreslíš podle předlohy (tužkou, perem nebo štětcem) 

obrázek zvířete, osoby nebo rostliny. 

9. Namaluješ zátiší podle předlohy.  

10. Zajímáš se o výtvarné umění a navštěvuješ výstavy.  

11. Znáš alespoň jednoho významného malíře, sochaře nebo 

grafika a umíš o něm něco povyprávět. 

12. Zhotovíš plakát nebo upoutávku (např. na film, divadlo, 

výstavu apod.). 



kronikář

1. Vedeš 6 měsíců kroniku smečky.

2. Vzorně si vedeš svůj zápisník. 

3. Přispíváš kresbami nebo články na nástěnku smečky. 

4. Pravidelně čteš knihy a navštěvuješ místní knihovnu. Založíš si 

doma vlastní knihovničku.  

5. I po uplynutí půlroční doby pomáháš při zápisech do kroniky. 

6. Znáš český jazyk, mluvíš a píšeš spisovně a bez chyb. 

7. Napíšeš nejméně 3 články do časopisu. (zpravodaj, světýlko,...) 

8. Napíšeš dvě vlastní básničky. 

9. Čteš časopis Světýlko a další vhodné časopisy pro děti. 

10. Umíš napsat reportáž, vyprávění a popis. Víš, jaký je mezi 

nimi rozdíl.  



divadelník

1. Umíš správně přednášet 1 báseň, povídku nebo úryvek z 

knížky. 

2. Umíš poutavě vyprávět. 

3. Vymyslíš si příběh a budeš ho vyprávět své smečce. 

4. Nacvičíš se šestkou scénku k táborovému ohni.  

5. Zdramatizuješ jednu pohádku, básničku nebo písničku.  

6.  Zúčastníš se jako účinkující nějakého většího představení 

(např.: Hučka) 

7. Umíš vytvořit jednoduchý kostým ke scénce.  

8. Vyrobíš dva druhy maňásků. 

9. Zahraješ maňáskové divadlo. 

10. Zúčastníš se jako divák alespoň dvou divadelních představení 

hraných profesionálními herci. 



čtenář

1. Umíš správně a výrazně předčítat. Umíš rozlišit větu 

oznamovací, tázací, rozkazovací a přímou řeč. 

2. Umíš vyprávět ostatním obsah alespoň jedné knihy a znáš její 

hlavní postavy.  

3. Předneseš nazpaměť 2 básně, každou alespoň o dvou slokách. 

4. Znáš 5 autorů knih pro děti. 

5. Vedeš si čtenářský deník, do kterého si pravidelně zapisuješ 

stručně obsah přečtených knih. Alespoň 2 knihy doporučíš 

ostatním.  

6. Předložíš seznam knih, které jsi přečetl v posledním půl roce.  

7. Zhotovíš obal na knihu. Zacházíš s knihami šetrně.  

8. Pravidelně navštěvuješ knihovnu. Víš, jak se v ní chovat a 

orientovat.  

9. čteš časopis Světýlko. 



muzikant

1. Znáš noty. 

2. Umíš hrát na některý z všeobecně uznávaných hudebních

nástrojů.  

3. Zahraješ jednoduchou skladbu 


