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Skauting
Vítaj vo veľkej hre s názvom Skauting. Lákajú ta tajomstvá, tajný
atrament čí vlastnoručne postavený stan, v ktorom prenocuješ? Toto
všetko a mnoho iného fa čaká na ceste touto hrou, ktorou ťa budú
sprevádzať Ivoji vodcovia. Zažiješ dobrodružstvá, veľa hier a spoznáš
nových kamarátov. Začínaš listovať v skautskej príručke, ktorú sme
pripravili práve pre teba na začiatok tvojej dobrodružnej skautskej cesty.

Môj oddiel
Začínaš svoju vlčiacku alebo včielkarsku cestu a tvoj oddiel ti na ceste robí
spoločnosť. Oddiel víčat sa volá svor
ka, oddiel včielok je roj, každý oddiel
má svoj názov a vlajku.

Spýtaj sa svojich vodcov, prečo sa tak
volá a dozvieš sa časť jeho príbehu.

Názov oddielu je aj na oddielo
vej vlajke. Nakresli vlajku svojho
oddielu.

Vodcovia a vodkyne sú ako vaši starší
bratia a sestry, sú k vám dobrí a robia
vám spoločnosť.
-r£\
1i ® \

Aby sa ľahšie organizovali hry, oddiel
je zložený z družín s približne šiestimi
vlčatami alebo včielkami. Každá družina ma svoj názov, aruzma vicai poaia
farby srsti vlkov (sivá, biela, hnedá a
čierna), včielkarska podľa farby kvetov.
Ak je však vo vašom oddiele vľčat viac
družín, môžu sa používať aj iné farby.

V o d c o v i a a vodkyne
môjho oddielu s a
volajú:

Družina a oddiel v í č a t aj včielok
i majú svoj pokrik. Mapíš pokrik svo
j e j družiny a l e b o svoj ho oddielu:

Oddiel ma svoju klubovňu
Každý človek potrebuje mať svoj do
mov. Oddiel tiež potrebuje miesto, kde
sa môžete stretávať a kam si víčatá
a včielky môžu odložiť dôležité veci:
táborové vybavenie, knihy a trofeje.
Toto miesto sa volá klubovňa a je do
movom oddielu, preto v ňom musíte

udržiavať poriadok. Klubovňu vlčat
môžte volať brloh, klubovňa včielok
zasa úľ.
Nakresli sem klubovňu tvojej svorky
alebo tvojho roja. Ak vlastnú nemáte,
predstav si, aká by mohla byť.

Zákon vlčat
a včielok
Sionská svorka mala zákon, ktorý vl
kom pomáhal žiť v mieri medzi sebou
aj s ostatnými zvieratami. Rovnako
aj včelia rodina žijúca v úli má svoje
pravidlá. Nezabúdaj, že aj tvoj oddiel
víčat či včielok má zákon. Ako sa ti darí
dodržiavať tento zákon?

Toto je zákon, ktorý riadi
život v našom oddiele:
VÍča/včielka

Keď sa budeš chcieť zaviazať plniť zákon
vlčat a včielok, povedz to svojim vod
com. Oni pre teba pripravia slávnostný
obrad, na ktorom zložíš svoj sľub.
Potom dostaneš sľubový odznak, ktorý
si prišiješ na svoju rovnošatu.

•

hovorí pravdu,

•

pomáha d r u h ý m ,

•

počúva,

•

stará sa o prírodu,

•

j e priateľom/priateľkou.

Sľub vlčat a včielok
Sľubujem,
že sa s pomocou

Božou

dodržiavať zákon
a byť stále

vynasnažím

vlčat/včielok

lepším/lepšou.

5ťub som skladal/a dňa:
Na moj o m sľube boli prítomní:
Moj a obľúbená spomienka na ten deň j e :

Kamaráti a kamarátky mi na pamiatku
o tom napísali:

Môj podpis
Podpis vodcu alebo vodkyne

Heslo vlčat a včielok
Na svoj sľub si spomenieš vždy, keď zakričíš heslo vlčat a včielok.
Chlapci a dievčatá na obrázku spolu ukazujú heslo vľčat a včielok. Vieš, ako znie?

Vieš, čo je to
dobrý skutok?
Pokús sa každý deň urobiť niečo, čo
ľudí okolo teba poteší, dokonca aj
keby to bola len úplná maličkosť.
Môžeš napríklad pomáhať doma, ho
voriť s úsmevom, pozdraviť, poprosiť,
keď niečo chceš, poďakovať, slušne
odpovedať na otázky, nehnevať sa pre
hlúposť...

Čoskoro zistíš, ž e tieto
malič,kosti zlepšuj ú ľod'om
náladu, a t e b a to bude tešit.

Ako sa volajú členovia Slovenského skautingu?
Najväčšou skupinou najmladších členov vo veku do n rokov
sú víčatá - chlapci a dievčatá, ktorí vo svorkách vfčat
spoznávajú skauting vďaka svojmu priateľovi Mauglímu
putujúcemu džungľou.
Ďalšou skupinou sú včielky-dievčatá, ktoré v rojoch
včielok skautingom sprevádza život vo včeľom úli.
Vodní skauti svojich najmladších členov môžu volať
bobríci (chlapci) a žabky (dievčatá), majú podobný
program ako víčatá a včielky, avšak oveľa viac sa venujú
životu na vode.

t^ôj zbor s a volá:

ostatné vekové
skupiny?
V skautingu sú však aj iní mladí
ľudia v rôznych vekových
skupinách.
Členovia od
11 do 15 rokov
sa volajú skau
ti a skautky
a tvoria skaut
ský oddiel.
Členovia od
15 rokov vyššie
sa volajú roveri a roverky
a tvoria roverský kmeň.
Všetky vekové skupiny spolu tvoria
skautský zbor.

A m o j a národná organizácia
s a volá Slovenský skauting.

Družina, oddiel, zbor
Vlčia svorka
alebo včelí roj sa
skladá z členov
družiny a radcu.
Viacero družín
tvorí oddiel. Dva
a viac oddielov sa
zlučujú do skaut
ských zborov.

r

vlčia svorka,
včelí roj

skautský zbor

B
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Skautská ľalia
Znak slovenských skautov zahŕňa
ľaliu (i) i trojlístok (2) v pozadí. Tri listy
ľalie pripomínajú tri body skautského
sľubu. Stredný list zdobí magnetická
strelka kompasu (3), ktorá ukazuje
správnu celoživotnú cestu priamo
vpred. Myšlienku, že skaut sa
nemá za žiadnych okolností od
chýliť od cesty dobra, dopfňajú
i dva postranné listy ľalie, kto
ré sa stáčajú svojimi koncami
ku stredu znaku. To znamená,
že odchýlka od správnej cesty
nevedie dopredu, ale naspäť.
Páska svornosti (4) obopínajúca
ľaliu v strede je symbolom bratstva
skautov celého sveta. Slovenskú ľaliu
dopĺňa znak Slovenska - dvojkríž (5)
na trojvrší (6).

sľubový odznak včielok

sľubový odznak víčat

Ked'dostaneš sľubový odznak, priši si ho nad ľavé (ked'ju máš oblečenú)
vrecko rovnošaty. Bude symbolizovať svoju snahu byť stále lepším.

Poznám skautskú
hymnu a viem, ako
sa pri nej správať
Tak ako má svoju hymnu Slovensko,
majú ju i slovenskí skauti. Nauč sa ju
spievať.

Hej, skauti, hor sa, volá deň
s nádejou na nás hľadí zem
Slnko už na cestu žiari
kráčajme s úsmevom v tvári
hej, skauti, hor sa, volá deň
volá nás naša rodná zem
Hej, skauti, hor sa, volá vlasť
buď pripravený v každý čas

I
I
I
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J e zvykom a slušnosťou
pri spievaní hymny stojíme
a ak s m e o b l e č e n í v rovn
šate,zdravíme vičiackym
a včielkarskym pozdravom

k obrane pravdy a krásy
mladosť sa o slovo hlási
hej, skauti, hor sa, volá vlasť
hej, skauti, volá všetkých nás

Skautská rovnošata
ŕ

Ľavý rukáv

Pravý rukáv
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nášivky výziev

1

zborová nášivka

2

odborkové nášivky

2

oddielová nášivka

3

družinová nášivka

4

funkčné označenie

Odborky

Archeológ

Rytier

Slovan

Aténčan

Všadebol

Žabí princ

Prvá pomoc

Výtvarník

Stopár

Geológ

Kuchár

Egypťan

Divadelník

Indián

Pračlovek

Táborník

Hvezdár

Etno

Hobit

Kozmonaut

Lesník

Novinár

Pilot

Priateľ vtákov

Ochranca

Mášivky odborieksú odmenou z a t v o j e úsilie
a snahu v tom, v č o m s i dobrý. Mezabudnisi
zfekané nášivky prišit n a rovnošatu.
Farmár

Výzvy

Tri vlčie tesáky

Tri vŕšky

Modrý šíp

12 hodín na
jednom mieste

Funkčné označenia
V oddieloch sú okrem víčat a včielok aj starší členovia - vlci a včely, ktorí sa sna
žia pomáhať mladším a majú svoje funkcie. Čo znamená nášivka na rukáve?
Označuje vľčatá alebo včielky- zástupcov radcov alebo
radkýň, ktoré pomáhajú radcovi družiny pri hrách,
súťažiach či bodovaní.

Označuje vľčatá alebo včielky, ktoré sú radcami družín.
Pomáhajú starším vlkom alebo včelám pri organizovaní
hier, súťaží a sú príkladom pre ostatné víčatá a včielky.
Označuje skautov a skautky-vlkov a včelyoddielových radcov, ktoré sa starajú o program pre
vlkov a včely a zároveň pomáhajú celému oddielu.

Označuje zástupcov alebo zástupkyne vodcu oddielu,
ktorí spolu s vodcom alebo vodkyňou pripravujú celý
program, ktorý vlčatá a včielky v oddiele robia.

Označuje vodcu alebo vodkyňu oddielu, ktorí majú na
starosti všetkých, sú to kamaráti so všetkými v oddiele.

Pozdravy
Vieš, prečo sa vlčatá a včielky zdra
via zdvihnutím pravého ukazováka
a prostredníka do tvaru písmena V?
Pretože prsty potom vyzerajú ako na
stražené vlčie uši alebo včelie tykadlá,
čo znamená, že vfčatá a včielky si vždy
všímajú, čo sa deje okolo nich.

I

Dva zdvihnuté prsty pripomí
najú dva body sľubu: dodržia
vať zákon víčat či včielok a byť stále
lepším, lepšou.

2

Palec kryje malíček a prstenník,
čo znamená, že silnejší chrá
nia slabších a že vľčatá a včielky sú
pripravené pomáhať iným.

Podanie rúk

Veľké vytie, bzukot

Tiež si asi všimneš, že skauti si podá
vajú ľavú ruku. Prečo asi? Na dôvod sa
spýtaj svojich vodcov.

Skoro každé zviera vydáva nejaký zvuk.
Vlci vyjú, včely zas bzučia. Vlci vyjú, aby
zvolali svorku a našli všetkých svojich
členov po skončení lovu. Vlci tiež vyjú,
aby vyjadrili svoju radosť zo života. Vče
ly bzučia pri práci, ked'zbierajú sladký
nektár, bzučia aj pri svojich tancoch, pri
ktorých ostatným včelám s radosťou
ukazujú, kde nájsť najkrajšie kvety.
Vlčatá a včielky tiež majú spôsob,
ktorým ukazujú, že sa radujú, že sú
členmi svorky či roja a že vo svojom ži
vote dodržiavajú zákon vlčat a včielok.
Volá sa veľké vytie alebo bzukot. Koná
sa spravidla len raz za rok a, víčatá ani
včielky by na ňom nemali chýbať.

Pozdrav pri „veľkom
vytf" a „bzukote"
Pri veľkom vytí či bzukote používajú
vľčatá a včielky špeciálny pozdrav. Ču
pia a oboma rukami zdravia vlčiackym
a včielkarskym pozdravom. Obe ruky
majú na úrovni hlavy. V niektorých
svorkách a rojoch pri obrade veľkého
vytia a bzukotu vľčatá a včielky vyjú
alebo bzučia a zároveň z počupu vy
skakujú, pričom neprestávajú zdraviť.

Poradné skalisko
Keď oddiel potrebuje vyriešiť
dôležité veci, zíde sa na Poradnom
skalisku. Stretnú sa tu vodcovia so
všetkými členmi oddielu.
Na Poradnom skalisku sú naprí

klad prijímaní noví členovia, tu sa
každému udeľujú skautské mená,
každý tu môže povedať svoj názor.
Na Poradnom skalisku sa tiež hovorí
o pláne na nasledujúce týždne.

Nechýbaj na Poradnom skalisku! Je to dôležité stretnutie.
Povedz tam, č o s a ti p á č i a č o c h c e š , aby s a v oddiele robilo.

Skautská prax
VÍča aj včielka chcú byť stále lepšími, preto sa učia nové veci.
Učif sa však nemusí byť ťažké, nemusí to byť nuda, môže to byť
užitočná zábava. Aby sa ti raz podarilo byť dobrým skautom
či skautkou, čo nepokazí žiadnu hru či super akciu, určite sa
s radosťou pustíš do pátrania, ako to dokázať.

"iľiiliHIlilI

Oddiel chodieva na výlety a tábory
V oddieli víčat sa poldnovým či
celodenným výpravám hovorí lovy,
v oddieli včielok zas zber nektáru
a peľu. Tak ako vlci vyrážajú na lovy
za potravou, vlčatá vyrážajú do lesov
za peknými zážitkami. Včielky akoby

vyleteli z úľa ponad nádhernú lúku
plnú kvetov plných sladkého nektáru.
Keď chceš zažiť pekný výlet tak, aby sa
nič zlé nestalo tebe ani prírode, musíš
sa dokázať postarať o seba, o svoje
veci a o prírodu okolo.

Keď som no výlete...
H Les je krásny, ale dá sa v ňom
ľahko stratiť. Je dôležité mať
vždy svojho vodcu či vodkyňu
na dohľad a nikam nechodiť
bez nich. Ak sa víčaťu či včielke
predsa len podarilo stratiť sa,
nepobehuje po lese, ale zostane
čakať na mieste, a čaká kým sa
poň ostatní vrátia.
# Správne víčatá a včielky chcú
veľa vidieť a dokážu sa lesom
pohybovať potichu. Nevykrikujú,
aby nevyplašili zvieratá.
# VÍčatá aj včielky sa chcú veľa
naučiť a so sekerou či s nožom
robia len pod dohľadom vodcu.

0 VÍčatá ani včielky nezakladajú
samostatne v lese oheň, pretože
nechcú spôsobiť požiar. Môžu
ho zapáliť, len ked'je pri tom
vodca. Vedia, že vtedy musí byť
ohnisko dobre obložené ochran
nými kameňmi, ktoré zabránia
požiaru lesa.
# VÍčatá aj včielky chránia všetko
živé. Zvieratám ani rastlinám
zbytočne neubližujú.
#

Papieriky a odpadky patria do
koša, a nie do prírody. VÍčatá ani
včielky odpadky na zem neod
hadzujú. Keď nejaký v lese vidia,
zdvihnú ho, vezmú so sebou
a potom zahodia do koša.

•Sni

Letný tábor
Všetky vľčatá a včielky sa tešia na
najlepšiu vec z programu oddielu - na
tábor. Na tábore bývate v stanoch ale
bo v chate, hráte veľa hier, objavujete
prírodu a učíte sa veľa vecí.

Í

P a m ä t a j , ž e tábor j e od
menou z a tvoj u činnost
v oddiele. Na tábor môžu
fet len tie v í č a t á a včielky,
č o poslúchaj ú a snažia
s a do drž iavat zákon
v í č a t a včielok.

Skautská výbava
Oblečenie do
chladného počasia

Oblečenie do
teplého počasia

>/

tričko s dlhým rukávom

-y

tričko s krátkym rukávom

V

sveter alebo mikina

>S

pevná obuv

V

bunda

>/

nohavice

V

podkolienky

>/

tenké ponožky
>/

mikina pre prípadné
náhle ochladenie

pevná kožená obuv

V

šiltovka

V

čiapka, šál

V

krátke nohavice

*S

rukavice

Vieš, ako sa baliť?
Mäkké veci dávaj čo najbližšie k chrbtu. Ťažšie kusy dávaj tak, aby si ich mal na
úrovni lopatiek. Úplne hore ide pláštenka či vetrovka. Bočné vrecká využi na toa
letné potreby a osobné veci (peniaze, KPZ...).

Čo by nemalo chýbať v batohu
pri jednodňovom výlete
v

jedlo na celý deň
nádoba s čajom (najlepšie
nerozbitná termoska)

s/

buzola alebo kompas

s/

mapa

V

čokoláda, músli tyčinka

v

pršiplášť

V*

veci, ktoré určí vodca

náhradné ponožky

•

KPZ

C© clo? de batohu rm mmámm výpravu
tepláková
(športová) súprava
sveter alebo mikina
sŕ tenisky
pršiplášť
s/
y/ krátke nohavice
%/ spací vak
s/
karimatka
tričká
spodná bielizeň
s/
ponožky
v** teplé pyžamo
>s uterák
v
vreckovky
%f miska na
jedenie (ešus)
lyžica
fľaša s vodou

V"
V
V
V
V*
V*
V
V
V
V
V
V

mydlo v škatuľke
zubná kefka a pasta
zatvárací nôž
slnečné
okuliare
krém na
opaľovanie
baterka
zápalky,
sviečka
mapa a buzo
la (kompas)
zápisník,
ceruzka
špagát
otvá rač
konzerv
toaletný papier

v'

jedlo na cestu
KPZ
preukaz poistenca

Skautský výstroj na letný tábor
Obuv
V
>/
>/
V*
V
V

pevné kožené topánky
(trekové, vibramy a pod.)
tenisky
sandále
g u maky
tenké a hrubé ponožky
čistiace potreby na obuv

Na von
v'
V
v'
V
s/
s/
v"
s/
V
-y
s/

spodná bielizeň
plavky
tričká s krátkym rukávom
hrubšie tričká
s dlhým rukávom
sveter, mikiny
dlhé nohavice
krátke nohavice
vetrovka
pršiplášť
čiapka
športová súprava (teplá
ková, šuštiaková a pod.)
skautská rovnošata

Na spanie
V
V
V
V
V
v'
*S
•y

teplá spodná bielizeň
hrubé ponožky
tepláková súprava
spací vak
karimatka
zubná kefka a pasta
hrebeň, zrkadielko
mydlo v škatuľke
šampón
uterák

V
V
*y
V

toaletný papier
vreckovky
opaľovací krém
slnečné okuliare s UV filtrom

Jedálenské potreby
*y
V
V
v'
*y

ešus alebo misky
nerozbitný pohárik
príbor
pevná fľaša
špongia, utierka

Tábomícke potreby
V
~y
*y
V
~y
V

nôž,
malý ruksak
baterka s batériami
kahanec (nie sviečka)
zošit, pero, ceruzka, pastelky
uzlovačka

V
V
V

KPZ
skautský zápisník
klbko špagátu

Rôzne
V
*S
V
V
v'
V

lieky, ktoré víča alebo
včielka pravidelne užíva
listový papier, obálky a známky
vreckové podľa
uváženia rodičov
skautský preukaz
fotoaparát
hudobný nástroj

Nevhodné veci
V
V*
V

mp3 prehrávač, rádio
elektronické hry
zlaté retiazky a drahé šperky

Iné oddielové
odporúčania
v/
s/
s/

KPZ
Krabička poslednej
záchrany pre
víčatá a včielky
Vlčatá a včielky nosia so sebou kra
bičku, v ktorej majú veci potrebné
pre pomoc sebe alebo iným. Krabička
by mala byťvodotesná alebo aspoň
zabalená v nepremokavom obale.
Zároveň by sa mala byť asi taká veľká,
aby sa zmestila do vrecka nohavíc.
S pomocou rodičov si zožeň všetky
veci, ktoré vidíš na obrázku a ulož si
ich do KPZ-ky. Na krabičku napíš tvoje
meno a priezvisko, adresu, telefón,
telefónne čísla tiesňových liniek (spo
ločná 112, prípadne aj prvej pomoci,
polície a hasičov.)

5 v o j u KPZ-ku nos vo v r e c k u
nohavíc a l e b o v b o č n o m
v r e c k u batohu.

Viažeme uzly
Skauti sú známi tým, že do
kážu stavať veci viazaním.
Existuje veľa užitočných
uzlov. Postupne sa ich
veľa naučíš.
Prečo si teraz
niektorý z nich
neskúsiť?
Vodca ti
ukáže,
ako ho
uvia
zať.

AMBULANCNA SPOJKA
Zväzuj ním lanká a špagáty rov
nakej hrúbky, dobre sa ním viaže
obväz, lebo je plochý a netlačí.
Zároveň pekne vyzerá.

ŠKÓTOVA SPOJKA
Tento uzol sa používa na spájanie rôzne hrubých a rôzne ohybných povrazov.
Skauti ho občas použijú na upnutie napínacieho lanka na celtu či stanovú
plachtu, napríklad keď sa na nich odtrhne upínacie očko. Tiež ním narýchlo
priviažeš lano k háku, vlajku k lanku, vreckovku či šatku k špagátu, povrazy
k plachte, v ktorej chceš niečo prenášať.

1

Na konci prvého
povrazu spravíme

krátky ohyb

2

Koncom druhého
povrazu prejdeme
týmto ohybom zospo
du, ohyb obtočíme a
podložíme voľný koniec.

Zatiahneme uzol
oboma smermi.

Hodí sa napríkladSPOJ
na spájanie silonu,
RYBÁRSKA
preto ho často používajú rybári. Podľa
nich nesie aj svoj názov.
Tvoria ho dve očká, ktoré sa navzájom
posúvajú na pevných koncoch povrazov.
Pri zatiahnutí očká do seba zapadnú.
Preto sa tejto spojke občas hovorí i „au
tíčka". Je to jeden z najpevnejších uzlov.
Slúži na spojenie dvoch povrazov
rovnakej hrúbky.

1

Prilož obidva
konce proti sebe.
Z prvého uviaž okolo
druhého povrazu očko.

2

Potom obviaž
z druhého konca
očko okolo pevnej časti
prvého povrazu.

3

Nakoniec zatiahni
za obidve pevné
časti. Uzol povolíš tak,
že potia hneš za voľné
konce.

SKRACOVACKA
Ďalší uzol, ktorý sa naučíš teraz, je
vhodný na skrátenie príliš dlhého
povrazu, ktorý nechceme rezať.

r

Poznáš skautské
značky?
Skauti požívajú v lese vlastné
značky, ktoré si iní ľudia nevšim
nú alebo im nerozumejú. Nauč
sa rozumieť tajnej reči a používať
tieto značky.

1

Najprv si sprav na povraze
dva alebo niekoľko ohybov
podľa dĺžky, ktorú chceš skrátiť.

choď týmto
smerom

choďtouto
cestou

ponáhľaj sa

tadiaľto
nechoď

Vezmi jeden koniec, obtoč ho
okolo ohybov.

m
ďalšie značky
budú takéto
(kameň, list...)

desať krokov
odtiaľto je
odkaz

3

podvleč a zatiahni ako na ob
rázku. To isté sprav s druhým
koncom.

Spýtaj sa vodcu na rýchloviazanie
tohto uzlu.

Značky obvykle robíme zo suchých
konárikov, no môžeme použiť i ka
mene, lístie, plody a podobne.

Nôž a sekerka
Noz
Nôž je v prírode potrebnou pomôckou každého táborníka. Treba s ním pracovať ta k,
aby sa nepoškodil a aby nikomu neublížil. Po použití nôž vyčisti a ulož do puzdra.
Porozprávaj sa s rodičmi alebo vodcami o tom, čo sa nesmie robiť s nožom a prečo.

hádzať do zeme

hádzať do stromu

otvárať konzervy

opekať špekáčik

nechávať vo vlhkú

mieriť na niekoho

Sekerka
Sekera je veľmi užitoč
ná, no pri nesprávnom
zaobchádzaní i nebez
pečná. Veľa chlapcov
či dievčat si už seke
rou vážne poranilo
nohu,ruku a dokonca
i hlavu. Preto si správ
ne zaobchádzanie so
sekerou trénuj spolu
s vodcom.

Z a p a m ä t a j si, ž e každý n á 
stroj s a používa n a s v o j ú č e l :
• nôž j e n a r e z a n i e , nie n a
hádzanie,
• skrutkovač j e n a skrutkovanie, nie n a štiepanie,
• metla j e n a z a m e t a n i e , nie
na hokej.
Ak budeš toto pravidlo dodr
ž i a v a ť , t v o j e nástroj e ti budú
dlho slúžiť.

Ohnisko
V prírode sa snaž oheň zakladať len
v už existujúcich starých ohniskách. Tie
po sebe vždy uprav. Do stáleho ohnis
ka sa nepatrí hádzať odpadky (alobal,
tetrapak a pod.). Pamätaj, že po tebe si
tu niekto bude tiež zakladať oheň.

Miesto
Ak sa ti nepodarí nájsť staré ohnisko
a treba založiť oheň:

Pri o d c h o d e o d vlastného
ohniska uhlíky poriadne
z a l e j v o d o u , k a m e n e daj
p r e č a dôkladne všetko
v r á t do p ô v o d n é h o s t a v u .

* Vyhľadaj bezpečné miesto (nie pri
koreňoch stromov, pod nízkymi
konármi a pod.).
% Odhrab suché lístie a trávu z mies
ta budúceho ohniska. Okolo sprav
kruh z kameňov. Pozor, nepoužívaj
kamene z potoka! Môžu po zahria
tí nebezpečne praskať.

Založenie ohňa
Starou skautskou zručnosťou je umenie zapáliť oheň v každom počasí bez
papiera a s pomocou jednej zápalky. Ako na to?
Z tenučkých suchých vetvičiek
(najlepšie z ihličnatého dreva
alebo brezy) sprav maličkú pyramídu.

2

Okolo toho prilož o máličko
hrubšie, no stále nie príliš
hrubé, vetvičky.

3

Kľakni si k ohňu chrbtom k vet
ru a chráň zápalku dlaňou.

Škrtni, sekundu - dve nechaj
zápalku rozhorieť a chránenú
ju vlož do stredu pyramídy. Ak treba,
chráň ohníček pred vetrom dlaňami
či bundou.
|™ Teraz už zostáva iba neustále
mJ prikladať najprv tenučké, a po
tom stále hrubšie vetvičky.

Orientácia
v prírode
Správne víča aj včielka sa najlepšie
cíti vonku, v prírode. V prírode začína
skutočné a nezabudnuteľné dob
rodružstvo.

Na výlety
a do oblastí, ktoré nepoznáš, chodievaj
s rodičmi alebo vodcami. Najjedno
duchšie sa orientuje podľa turistických
značiek. Zapamätaj si farbu značky, po
ktorej idete. Je zakreslená aj v turis
tickej mape.Tam priebežne kontroluj
cestu, po ktorej idete. Mapa sa časom
stane tvojím dobrým kamarátom.

Ak sa stratíš
0

Ak podozrivo dlho nevidíš turis
tickú značku, nechoď ďalej. Vráť
sa k poslednej značke, ktorú si
videl/a a ešte raz pozorne hľadaj
ďalšiu. Obvykle nájdeš odbočku,
ktorá ti predtým unikla.

0

Ak sa náhodou odpojíš od sku
piny a stratíš sa v lese, zachovaj
pokoj. Nepobehuj hore-dole,
lebo orientáciu stratíš úplne.
Pozorne sa rozhliadni po okolí
a vráť sa cestou, ktorou ťa pri
viedla až tam, kde si sa naposle
dy videl s ostatnými. Tu čakaj.
Všimnú si, že chýbaš a vrátia sa
pre teba.

V najhorších prípadoch - ak vô
bec nevieš nájsť smer - odhadni
najpravdepodobnejší smer k obý
vanému miestu a vydaj sa tam.
Dobrým pomocníkom je potok,
ktorý vždy tečie dolu a privedie
ťa k ľuďom. Keď sa dostaneš do
dediny, zatelefonuj z obchodu,
z obecného úradu alebo od
ochotného človeka buď vodcovi
na mobil alebo rodičom domov
a vysvetli im, kde si. Poradia ti, čo
máš robiť ďalej.

Ako správne
zorientovať mapu
pomocou buzoly
Buzolu (kompas) položíme zame
riavacou hranou na vnútorný okraj
mapy v smere poludníka. Potom
mapu s buzolou otáčame, až pokým
strelka mieri presne na sever. V tej
to chvíli je mapa zorientovaná. Zo
stáva nájsť na mape bod, v ktorom
sa asi nachádzame. Vtedy sa smer
k jednotlivým útvarom v teréne
zhoduje so smerom na mape.

Orientácia podľa azimutu
Azimut je uhol, ktorý zviera smer pochodu so severom.

Viem, čo znamenajú
mapové značky:
zrúcanina hradu

horáreň

t

zámok

i

kostol

Mierka mapy
Ked'chytíš do ruky akúkoľvek
mapu, vždy si pozri, akú má mier
ku. Je to číslo, ktoré vyjadruje,
v a kom pomere je terén zakresle
ný do mapy.
Väčšina bežných turistických
máp na Slovensku má mier
ku 1:50 000. Znamená to,
že 1 cm na mape zodpovedá
50 000 cm v skutočnosti, čo
sa rovná 500 m, inak poveda
né pol kilometra.

reštaurácia

m

horská služba

turistický prístrešok

jf^L

jaskyňa

prameň

'f^T*

ubytovňa

<@>

múzeum

Pretože pre turistu je najpraktic
kejšie počítanie v kilometroch,
nauč sa ľahký spôsob, ako z mier
ky rýchlo zistiť, koľko predsta
vuje 1 cm na mape skutočných
kilometrov:
od konca druhého čísla
v mierke posuň desatinnú
čiarku o päť miest doľava.
Výsledné číslo predstavuje
veľkosť v kilometroch.
Mierka
1 :

vyhliadka

t

kríž

£0000

1 cm na mape zodpovedá
0,5 km v skutočnosti.

Prvá pomoc
V prírode, ale i v meste sa môžem ja či
niekto iný poraniť. Vľča aj včielka na to
musia byť pripravené, vždy zachovať
pokoj, chladnú hlavu a vedieť, čo robiť.
Z á k l a d n á r a d a : Buď v lese
s niekým dospelým, ktorý ti
p o m ô ž e , keď b u d e t r e b a .

Víča alebo včielka pri nehode
V%\

\9

Bol/a si už svedkom nej akej v á ž n e j š e j nehody? Akej ?

Porozprávaj

o tom nastretnutíoddi'elu.

Ako sa treba zachovať
pri záchrane zdravia
alebo života?

Pri privolávaní pomoci
telefónom uveď:

(T^

Zachovaj pokoj, nerob paniku
ä neplač.

1.

Svoje meno a telefónne číslo
(pre prípad prerušenia).

(T)

Ak sú nablízku starší, skúsenejší
ľudia, zavolaj ich na pomoc.

2.

(T)

Ak to treba a dokážeš to, za
bezpeč, aby nedošlo k ďalším
nehodám.

Presné miesto nehody, aby
záchranári mohli zraneného
nájsť.

3.

Čo sa stalo, koľkí ľudia sú
poranení a ako.

4.

Odpovedaj na otázky, ktoré ti
položia na tiesňovej linke.

5.

Zlož telefón až vtedy, ked'ti
povedia.

Tiesňová linka:

\
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Slabé krvácanie

Krvácanie z nosa
V žiadnom prípade hlavu nezakláňame
ani sa nesnažím krvvysmrkať. Hlavu
predkloníme a necháme krv prirodzene
tiecť, pričom na zátylok alebo koreň
nosa priložíme studený obklad v po
dobe navlhčenej vreckovky alebo šatky.

I

Na ranu polož čistý vankúšik
gázy a podrž ho tam niekoľ
ko minút do zastavenia krvácania.

Zlomenina
Po zastavení krvácania ranu
&m vyčisti gázou pohybmi sme
rujúcimi von z rany. V prípade, že
je rana špinavá, vyčisti ju najprv
prúdom čistej vody. Na vatu mô
žeš nastriekať dezinfekciu, ktorá
ranu vyčistí. Nestriekaj ju priamo
do rany.

3

Ak je rana pootvorená, jej
okraje pritlač k sebe a prelep
ich náplasťou.

Je dôležité, aby sme s poranenou
končatinou nehýbali a ak prípadne trčí
kosť, nesnažili sa ju vrátiť do pôvodné
ho stavu. Ak je zlomená ruka, použije
me trojcípu šatku. Ak práve nemáme
tú zdravotnícku, výborne sa hodí aj
naša skautská. Ak je poranená práve
noha, najlep
šie je použiť
druhú nohu
ako dlahu
a to ta k, že
na viacerých
miestach
ju opatrne
priviažeme
k zd ravej
nohe. K zra
nenému
zavoláme
lekársku
pomoc.

Silné krvácanie

I

Ak krv tečie veľmi silno a nech
ce zastaviť, zraneného ulož do
ležiacej polohy. Krvácajúcu časť tela
mu zdvihni tak, aby bola vyššie ako
srdce.

2

Ak sú na povrchu rany kúsky
skla alebo iné cudzie telesá,
ak sa to dá, opatrne ich, najlepšie
pinzetou, odstráň. Hlbšie zakliesne
né teleso však nevyťahuj!

3

Na ranu polož gázový vankú
šik alebo vreckovku či šatku
a okraje otvorenej rany pritisni
k sebe. Ak v rane ostalo cudzie tele
so, priamo netlač.

Elastickým alebo iným obvínadlom pevne obviaž zranenú
časť.

Pri v á ž n e j š í c h k r v á c a n i a c h , v e ľ k ý c h r a n á c h č i h l b o k ý c h
b o d n ý c h r a n á c h vždy z a v o l a j n a p o m o c d o s p e l é h o .

Poštípanie včelou
Ak ostane v poštípanom mieste
žihadlo, vyberieme ho pinzetou. Pora
nené miesto potrieme cibuľou alebo
octanovou masťou, priložíme naň
studený obklad a zľahka prekryjeme
obväzom, príp. vreckovkou či šatkou.

Uhryznutie hadom
V prvom rade treba ranku po uhryznu
tí umyť vodou a vydezinfikovať. Potom
nad postihnutým miestom zaviažeme
šatkou uzol, aby sa jed pomalšie šíril
do krvi a srdca. Rýchlo sa musíme
dostať k lekárovi!

Poranený prst
Poranené miesto dáme pod tečúcu studenú vodu.
Ak máme dezinfekciu, nastriekame ju na ranu.
Tým sa podarí zničiť účinky špiny, ktoré by cez ranu
mohli nakaziť našu krv. Potom prst zaviažeme
obväzom alebo prelepíme leukoplastom.

Uhryznutie kliešťom
Keď zistíš, že máš v koži zahryznutého
kliešťa, ihneď to oznám vodcovi alebo
rodičovi. Pomôžu ti ho vybrať. Najlepšie je
predchádzať kliešťom dlhými nohavicami
vo vysokej tráve či nastriekať sa kliešťoodpudivým sprejom.
^ _

To sú len základné
poranenia, ktoré ťa
môžu najčastejšie
prekvapiť. Opýtaj
sa rodičov či vodcu
na ďalšie a napíš, ako treba po
stupovať pri ich ošetrení.

Pri akomkoľvek p o r a n e n í
z o s t a ň v pokoji a nešír
paniku. Panikou a s t r e s o m
s a nič nevyrieši, iba
z b y t o č n e z n e p o k o j íš s e b a
a ostatných.

Nočná obloha
Súhvezdie Veľký voz nájdeš na jasnej
nočnej oblohe vždy. Má charakteristic
ký tvar. Hovorí sa mu tiež Veľká med
vedica. Ked'jeho zadnú stenu v mysli
5-krát predĺžiš, tvoje oči zastanú na
jednej z najjasnejších hviezd: Severke
(Polárke), ktorá vždy ukazuje na sever.
Je to posledná hviezda súhvezdia
Malý voz (Malá medve
dica).
Na zorientovanie
sa na nočnej
oblohe je však
potrebné poznať
aj ďalšie, naj
bližšie súhvezdia
nachádzajúce
sa blízko Veľkého

a Malého vozu. Tieto súhvezdia sú
na oblohe vidieť počas celého roka
a „otáčajú" sa okolo Polárky, preto sa
im hovorí aj otáčavé.
Vedľa seba sa nachádzajú bájny etióp
sky král'Cefeus a jeho manželka Kasiopeia. Cefeus sa podobá na domček so
špicatou strechou, Kasiopeia
na veľké dvojité W.
Malý voz z jednej
strany obtáča
súhvezdie Drak
a na druhej strane
sa nachádza krk
Žirafy. V blízkosti
týchto súhvezdí
sa nachádza aj
Perzeus.

Nočný výlet

Mesiac

Vydajte sa so svojím oddie
lom na nočný výlet. Počas
prechádzky nočnou lúkou sa
nauč s pomocou vodcov nájsť
Severku (Polárku). Mladšie
víčatá a včielky budú potrebo
vať Malý a Veľký voz, staršie
ju nájdu za pomoci iných
súhvezdí. Skúste si vymyslieť
príbeh o niektorom súhvezdí
a zahrajte ho pri ohníku alebo
sviečkach priamo v prírode!

Takmer
každý večer
a niekedy
aj cez deň
môžete na ob
lohe vidieť jedinú
prirodzenú družicu našej Zeme je ňou Mesiac. Podľa Mesiaca
sa nazývajú aj mesiace v roku.
Kedysi dávno sa dĺžka mesiaca
rátala totižto podľa fáz Mesiaca.
To znamená čas, za aký mesiac
obehne okolo Zeme-je to 28 dní.

Poznáš pravidlá pre cyklistov?
Ak máš menej ako 10 rokov, bez
dospelého sa môžeš na bicykli
voziť len po poľných a lesných
cestách a na sídliskách. Po väčších
cestách smieš ísť len spolu s oso
bou staršou ako 15 rokov. Kvôli
bezpečnosti vždy používaj ochran
nú prilbu a reflexnú vestu.
Cyklisti smú ísť len jednotlivo za
sebou pri pravom okraji cesty.
Nemôžu ísť vedľa seba alebo viesť
vedľa seba iný bicykel či inú vec
alebo psa.
Cyklista sa vždy drží riadidiel.
Na jednomiestnom bicykli jazdí
vždy len jeden cyklista.

Príroda
Najkrajšie zážitky sa s oddielom dajú zažiť v prírode. Prírodu však
treba poznať a . . • .
.. •
časti, ktorou sú skaly, pôda, vzduch a voda, nachádza aj jej živá
časť. Pokús sa s pomocou vodcov a nasledujúcich stránok zistiť

Skauti a príroda
Každý z nás má svoj domov. Skauti,
a teda aj víčatá a včielky, majú aj
svoj druhý domov, ktorým je príroda. Potôčik neďaleko tábora, strom
uprostred lúky či jašterička na ska-

le v lese, dokonca aj vzduch, ktorý
dýchame, všetko je náš druhý domov,
ktorý máme radi. Preto sa ku prírode
správame ohľaduplne a pomáhame
jej, ako najlepšie vieme.

Ihličnaté stromy
Stromy sú mohut
né, krásne, dlhoveké
rastliny, ktoré nám
dávajú drevo, kyslík
a tieň, sú domovom
zvierat a hmyzu. Nauč
sa rozoznávať základné
druhy stromov. Teraz ti
pomôžeme so stro
mami ihličnatými. Na
rozdiel od listnatých
stromov, ihličie na jeseň
neopadáva. Opadáva
iba smrekovcu opadavému.

Smrek obyčajný

Smrekovec
opadavý

Borovica
lesná

Ihličnaté stromy a ich šišky
Hlavné ihličnaté
stromy už rozoznať
teda vieš. Doká
žeš to však aj
podľa ich
šišiek?

Smrek obyčajným

Tis obyčajný A

Má hnedú, valcovitú, visiacu
šišku, dlhú 15 cm.

Tesne na konároch
rastú maličké šištičky.
V čase dozrievania
sú však viditeľnejšie
červené bobuľky, ktoré
sú na vrchole otvorené
a odkrývajú zelené
semeno.

i Jedľa biela
Šiška je valcovitá,
vzpriamená, dlhá do
15 cm. Najskôr je zele
ná, po dozretí hnedá.
Má prečnievajúce a na
dol obrátené podporné
šupiny. Pod jedlou
ju celú asi nenájdeš,
rozpadáva sa totiž už
na strome.

Borovica lesná
(sosna)
Smrekovec opadavý A
Malé šišky sú vajcovité, vzpriamené, dlhé asi
4 cm. Aj ked'smrekovcu ihličie na jeseň ako jedi
nému domácemu ihličnatému stromu opadáva,
šišky na strome zostávajú aj niekoľko rokov.

Šišky borovice sú
vajcovité, dlhé do 8 cm.
Z dozretých roztvore
ných šišiek vykúkajú
semenné šupiny.

Listnaté stromy
Naučil si sa rozoznávať základné
druhy ihličnatých stromov. Teraz ti
pomôžeme so stromami listnatými.
Ich celkový vzhľad je často podobný
a treba ich preto rozoznávať podľa
listov, plodov a kôry.

Breza previsnutá
Spoznáš ju podľa hladkej, bielej kôry.

Buk lesný
Má vysoký kmeň s hladkou,
sivou kôrou. Z pichľavých plo
dov vypadávajú lesklé hnedé
oriešky - bukvice.

Dub letný
Listy majú výrazné laloky. Plodmi
duba sú žalude.

Spoznáš ho podľa charakteristic
kých laločnatých listov.

Strom nižšieho vzrastu má väčši
nou hrčovitý kmeň a širokú korunu.
Listy sú podlhovasto vajcovité,
na okraji zúbkaté. Plod - oriešok
vyrastá z trojitého krídelká.

Lipa malolistá

Topoľ čierny

Je to statný strom so sivou kôrou
a mohutnou korunou. Listy sú
srdcovité.

Topoľov je viac druhov. Na obrázku
vidíš topoľ s vysokou korunou, kto
rého konáre rastú strmo hore.

Javor mliečny

Liečivé rastliny
Niektoré rastliny pomáhajú liečiť
choroby i poranenia. Pri nadúvaní
a hnačke ti pomôže ľubovník
a materina dúška. Rumanček
a mäta sú všeobecne osož
né a liečivé. Hojenie rán
a opuchlín podporí šťava
z listov skorocelu.

Skorocel
kopijovHý
Dlhá stonka vyrastá
z prízemnej ružice lis
tov a končí valcovitým
klasovitým súkvetím.

Ľubovník
bodkovaný
Na kvetoch i listoch
uvidíš dvojaké bodky.
Na listy sa pozri proti
svetlu.

Mäta piepomá
Kvety majú modrofia
lovú farbu a voňajú
mentolom.

I
Nazbieraj si na
tábore spolu so skúse
ným dospelým kytičku
z niektorej z týchto
rastlín, zviaž ju mo
túzom a nechaj si ju
vysušiť voľne zavesenú
na vzdušnom mieste.
Z vysušených rastlín sa
nauč robiť bylinkový čaj.

Materina dúška
Spoznáš ju podľa krás
ne voňajúcich ružovofialových kvietkov.
Rastie na suchých,
slnečných lúkách.

Rumanček pravý
Na rozkonárených ston
kách rastú biele kvietky
so žltým stredom.

Jedovaté rastliny
Niektoré rastliny spôsobujú otravu a ak sa dosta
nú do tela, môže to mať i tragické následky.

Jesienka
obyčajná
Marhuľa
obyčajná - kôstka
Ľuľkovec
zlomocný
Nejedz jeho veľké
čierne bobule. Sú veľmi
nebezpečné.

Marhuľa je dobrá, ale
nikdy nejedz jej jadrá. Sú
jedovaté. Nejedz jadrá
ani u iného kôstkového
ovocia.

Netrhaj ich krehké
ružové kvietky, ani sa
nehraj s ich napuchnutými tobolkami,
obsahujúcimi hrkotajúce semená. Otravy
sú ťažké a zákerné.

Pozor

9

Netrhaj ani
sa nedotý
kaj rastlín,
ktoré nepoznáš.
Ak uvidíš, že niekomu
je zle, lebo ochutnal
jedovatú rastlinu, rých
lo povedz dospelému
alebo iným deťom, aby
zohnali lekára. Postih
nutý musí jed vydáviť,
čiže treba, aby si hlbo
ko do krku strčil prst.

X

Tis obyčajný
Hovorili sme o ňom pri
ihličnatých stromoch.
Nejedz jeho plody, lebo
majú jedovaté semená.

Vranie oko
štvorlisté
Nejedz modrý plod
medzi štyrmi listami.
Otrávi ťa.

Jedlé huby
Nauč sa od skúseného hubára rozozná
vať jedlé huby. Naučí ťa, že huby nemož
no zbierať do igelitového vrecka, ale do
prúteného košíka. Naučí ťa, že dobrý
hubár zbiera len tie huby, ktoré pozná
a nezbiera zbytočne to, čo nepoužije.

4 Hríb
dubový
(dubák)
Hnedý klobúk
je zospodu biely
alebo žltý. Svet
lohnedý hlúbik
je hrubý.

4 Masliak obyčajný
Pokožka klobúka je slizká a dá
sa ľahko olúpať. Rastie najčas
tejšie pod borovicou sosnou.

Bedľa I
vysoká

Rýdzik
pravý

Kuriatko |
jedlé

Jeho tehlovo
sfarbený klobúk
nájdeš v riedkych
ihličnatých le
soch. Rýdzik roní
červené mlieko.

Na bledožltom
hlúbiku je žftkovožltý klobúk.
Rastie vo väčších
množstvách
pohromade.
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Klobúk je ľahký,
šupinatý s bielo-hnedou farbou.
Na hornej časti
stonkyje posuvný
prsteň.

1
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4 Kozák
brezový
Hnedý klobúk je zo
spodu biely. Belavý
hlúbikje pokrytý
šupinkami. Rastie
pod brezou.

Jedovaté huby
V prírode uvidíš mnoho húb. Pozor! Niektoré
z nich po zjedení spôsobujú nepríjemné zdravot
né ťažkosti, ba i smrť.

Muchotrávka červená •

I
mSm. mm
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Oranžový až červený klobúk je po
siaty bielymi bodkami. Dlhá, hrubá
stonka má pod klobúkom prsteň. Pri
zemi je repovitá hľúza.

Muchotrávka A.
zelená
Naša najjedovatejšia
huba má tenký žltozele
ný klobúk, dlhú bielu, až
nazelenalú stonku. Pod
klobúčikom i dole pri
zemi má prsteň.

Vláknica
Patouillardc
Prudkojedovatá huba.Spo
čiatku, kým je biela, môžu si
ju neskúsení hubári pomýliť
sjedlou hubou čírovnicou
májovou (májovkou).

i Zvonovec veľký
•,4,*''-'

Prudkojedovatá huba,
klobúk má pologuľovitý, neskôr zvonovitý,
hodvábne lesklý, lupe
ne má husté, s nápad
ným žltým odtieňom.

i Hríb satanský
fi

Svetlosivý klobúk má
červené rúrky. Hrubá
stonka má červenú
sieťku. Po rozkrojení je
dužina bledomodrá.

^^^^
Týchto húb sa ani nedotýkaj,
pretože jed sa z tvojich rúk do
stane dojedla či vody a odtiaľ
do úst. Ak sa niektorých predsa
len náhodou dotkneš, okamžite si niekoľko
minút starostlivo umývaj ruky mydlom!

Chrobáky
Roháč obyčajný •
Je to náš najväčší chrobák. Jeho
priemerná veľkosť je okolo 5 cm.
Vyskytuje sa predovšetkým v dubo
vých lesoch.

4 Byslruška fialová
Je dlhá 2 - 3 cm. Štít má mierne fialový
nádych. Hojne sa nachádza na celom
Slovensku. Pretože sa živí škodlivým
hmyzom, je veľmi užitočná.

Fúzač veľký p
Je dlhý 2,5 až 5 cm. Hlava a hrud'su
vráskavé a čierne. Tykadlá samčeka
výrazne presahujú dĺžku tela.

Plazy
i Užovka hladká
Užovka hladká dorastá maximálne
do dĺžky 1 metra. Je hnedej farby
so žltočerveným nádychom, samice
majú farbu viac do siva. Za hlavou má
tmavú podkovitú kresbu a po tele menšie
tmavé škvrny. Vyskytuje sa na suchých,
kamenistých miestach a zarastených
trávach. Nemýľsi ju s vretenicou, užovka
nie je jedovatá.

Slepúch lámavý I
Slepúch nieje had, ale beznohá jašterica. Od hadov
sa líši tým, že na bruchu má niekoľko radov šupín,
kým hady majú iba jeden rad šupín. Dospelý slepúch
je obvykle hnedej farby, niekedy máva na chrbte
modré škvrny. Má maximálne pol metra. Živí sa
drobným hmyzom, pavúkmi, dážďovkami a slimákmi.

Vretenica je jed iný jedovatý had, žijúci
na Slovensku. Na chrbte má typickú
kľukatú kresbu. Svetlejšie kusy s čiernou
kľukatou kresbou sú samce, hnedé kusy
s tmavohnedou kresbou sú samice.

Obojživelníky
Mlok
obyčajný |
Je čiernej farby,
podobá sa na malú
jašteričku, žije však
v zarastených
mokradiach.

Salamandra škvrnitá •
Jej telo, podobné jašterici, je čierne posiate žltými
škvrnami. Pozor, jej koža vylučuje jedovaté výlučky.

4 Kunka žHobruchá
Žaba so žltým bruchom. Keď je
v nebezpečenstve, žltú farbu
používa na odstrašenie nepriateľa.

Ropucha bradavičnatá •
Povrch zelenohnedej kože má
posiaty bradavicami, povrch kože
vylučuje jedovaté výlučky.
Samčekovia sú menšieho vzrastu
ako samičky.

4 Skokan hnedý
Je žaba hnedej farby. Večer sa
ozýva hlasným kŕkaním.

Vtáky
i Vrabec domový
Samček má nad okom čierny pás,
na hrdle a prsiach čiernu škvrnu.
Samička čiernu škvrnu nemá.

rozd čierny
Okrem žltého zobáka a žltej obrúč
ky okolo oka je dospelý samec celý
čierny. Samica je tmavohnedá so
sivým škvrnitým hrdlom.

H rdlička po
Je sivohnedej farby
s hnedými perami.

Havran čierny
Celé telo má úplne
čierne. Vo veľkom
počte sa zjavuje na
poliach.

Na popolavosivej farbe
tela je čierna hlava, krk
a krídla. Nieje až tak
rozšírená ako havran.

Cicavce

4 Jazvec lesný
^
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Má zavalité telo, hlavu má úzku
s čiernymi pásmi na stranách
a krátky bledý chvost.

Medveď hnedý •
Je náš najväčší dravec, môže vážiť
až 400 kg.

Vlk dravý
Je najväčšia psovitá šelma v Európe.
Žije a loví vo svorkách.

Jeleň lesný •
Samce nosia na hlave silné parohy,
ktoré koncom zimy zhadzujú. Samice
sa nazývajú lane.

4 Vydra riečna
Žije v riečnom prostredí. Je hnedej
farby a je ohrozeným druhom.

baví detí po celom svete. V tejto časti nakukneme trochu do histó
rie, poobzeráme sa po krajine a zistíme, kto skautíng založil. Tak
neváhaj, spoznaj Slovensko a zistí, ako sa k nám skautíng dostal.

VÍčatá a včielky sa zaujímajú o okolie
Víča či včielka sa snaží spoznávať svoje
okolie, krajinu, v ktorej žije a veci, kto
ré sú okolo nás. Keď chceš vidieť krásy
Slovenska, všímaj si prírodu, zvieratá
a pekné mestá. Je dôležité vedieť, od

kiaľ pochádzaš, ako veci vznikali a aká
je ich história. V skautingu môžeš tiež
spoznávať víčatá a včielky z iných kra
jín a zisťovať, čo máte spoločné a čo
robíte rozdielne.

Vieš niečo o Róbertovi Baden-Powellovi, zakladateľovi skautingu?
tam veľa vecí. Dostal sa aj do Afriky
a domorodci ho volali "vlk, ktorý nikdy
nespí", pretože rád skúmal krajinu vo
dne i v noci.
Keď mal Baden-Powell 53 rokov, odišiel
z armády a zasvätil život myšlienke,
ktorá mu napadla dlho predtým: robiť
niečo zábavné a zároveň dôležité pre
deti a mladých ľudí. To bol začiatok
skautingu.

RÓBERT B A D E N - P O W E L L

Vyrastal so svojou mamou a siedmimi
bratmi a sestrami, pretože jeho otec
zomrel veľmi mladý. Bolo ich tak veľa,
že sa už v detstve naučil, že doma
musí pomáhať. Stal sa tak z neho
veľmi poriadkumilovný a zodpovedný
človek.
Bol tiež veľmi veselý a rád sa hral so
svojimi bratmi, sestrami a priateľmi
vždy, keď mohol. Spolu športovali, no
covali v prírode a pozorovali zvieratá.
Raz zažili úžasné dobrodružstvo! Po
stavili si čln a plavili sa dolu Temžou,
riekou, čo tečie cez Londýn.

Zanedlho potom sa oženil s Olave Soamesovou, s ktorou mal tri deti. Olave
BÍ-PÍ-mu pomáhala predstavovať
skauting ľudom. Neskôr si zobrala na
starosti dievčenský skauting v Británii,
a potom aj na celom svete.
Róbert Baden-Powell strávil posledné
roky svojho života v Afrike, v mesteč
ku neďaleko Nairobi. Mal tam chatu,
ktorú volal "Paxtu".
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Keď mal BÍ-PÍ19 rokov, vstúpil do
armády a odišiel slúžiť do Indie. Bola
to veľmi zaujímavá krajina a naučil sa

Zomrel v roku 1941, vo veku 84 rokov.
Deti a mladí ľudia celého sveta budú
naňho vždy spomínať s láskou, preto
že skauting existuje vďaka nemu.

Zaujímavosti o živote Baden-Powella
Doplň chýbajúce slová. Niektoré odpovede nájdeš na predchádzajúcej strane.
Iné ti pomôžu zistiť vodcovia.
Baden-Powell sa narodil v

v roku

stva bol veľmi dobrý v

a zvládal

kami. Tiež rád hrával futbal, v úlohe
vstúpil do

Už od det
ru
Keď mal 19 rokov,

a dosiahol hodnosť

v

av

Zažil tam veci, vďaka ktorým

prišiel na myšlienku založiť
, s ktorou mal

Pôsobil

Oženil sa s
deti. Anglický kráľ mu udelil titul

Posledné dva roky svojho života strávil na chate
ho mesta Kene

Zomrel v

, blízko hlavné
v roku

Skús nakresliť obrázok lesa dvoma rukami
zároveň tak, ako to dokázal Bí-Pí.

Skauting sa šíri dobrými skutkami
Už vieš, že skauting vznikol v roku 1907 v Anglicku veľkým úsilím Róberta Baden-Powella. Skauting sa začal rýchlo šíriť do sveta. Najlepšiu reklamu mu robili
mladí členovia, ktorí sa správali čestne a ochotne k iným.
Keď americký vydavateľ WiIIiam
D. Boyce išiel v roku 1909 do Afri
ky, cestoval cez Anglicko. Hlavným
mestom Anglicka je Londýn, ktorý
je známy svojimi hustými hmlami.
A práve vjednej takejto hustej hmle
sa pán Boyce stratil. Blúdil londýnsky
mi uličkami, no pretože videl len na
krok okolo seba, vôbec nevedel, kde sa
nachádza.
Už bol zúfalý, keď v hmle takmer nara
zil do protiidúceho chlapca. „Prepáčte,
pane, ospravedlňujem sa," povedal
chlapec s typickou anglickou zdvo
rilosťou a vidiac Boyceov rozrušený

výraz sa spýtal: „Môžem vám nejako
pomôcť?"
„Stratil som sa v hmle a veľmi sa po
náhľam." Neznámy chlapec neváhal
a doviedol Američana až tam, kam
mal namierené.
„Och, som šťastný, že si mi takto po
mohol a ja som stihol dôležitý termín.
Ako sa ti odmením?" pýtal sa pán Boy
ce vyťahujúci z peňaženky pre chlapca
bohatú odmenu.
„To v žiadnom prípade nemôžem
zobrať," povedal chlapec.
„Ako to? Neboj sa a vezmi si. Určite sa
ti nejaké peniaze zídu."

„Pane, vykonal som dobrý skutok a za
ten skauti odmenu neberú. Chcel som
Vám len pomôcť."
„Dobrý skutok? Skauti? Zadarmo?"
pýtal sa ešte stále nechápajúci, ale
príjemne prekvapený pán Boyce. „Kto
sú to skauti?"
„Skauti sú ľudia, ktorí sa snažia byť
lepšími. Poznávajú život v prírode, po
máhajú iným a svojej vlasti..." jachtal
chlapec, ktorý v rýchlosti nevedel, čo
by povedal o skautingu skôr.
„To je úžasné," povedal si pán Boyce
a zaumienil si, že sa musí dozvedieť
viac o hnutí, ktoré má taký dobrý
vplyv na londýnskych chlapcov.
Keď sa zo svojej africkej cesty vracal
domov znovu cez Londýn, každého sa
vypytoval, čo to ten skautingje.
„Je to ako epidémia. Každý chlapec
chce byť skautom," hovorili mu ľudia.
V tej dobe totiž skauting začínal ako
hnutie pre chlapcov, no veľmi skoro
sa k nemu pridali i dievčatá. Boyce sa
dozvedel, že nadšenými prívržencami
skautského hnutia sú i veľké osob
nosti, ako aj samotný kráľ Eduard VII.

W I L L I A M D. BOYCE

Navštívil hlavné skautské ústredie
a na svojej spiatočnej plavbe mal
kufor plný skautských kníh, odznakov
a rovnošiat.
William D. Boyce vyvinul veľké úsilie,
aby sa skauting uchytil aj v Amerike.
Našiel mnohých podporovateľov,
s ktorými sa mu to podarilo. Medzi
nimi bol napríklad slávny spisovateľ
a maliar Ernest Thompson Seton.

Vidíš, č o n e v e d o m k y d o k á z a l malý
skaut, ktorý plnil s v o j dobrý skutok?
Pomohol k vzniku a m e r i c k é h o
skautingu s mnohými miliónmi č l e n o v .
Aj ty č e s t n e a o c h o t n e p o m á h a j
iným a rob d o b r é skutky b e z toho,
a b y s i z a n e b r a l odmenu.To b u d e
pre skauting n a Slovensku t á
n a j l e p š i a reklama.

Z histórie skautingu
Po založení v Anglicku sa skauting
začal živelne rozvíjať v mnohých kraji
nách sveta. V roku 1920 sa v Londýne
uskutočnil prvý medzinárodný skautskýtábor-jamboree [džembori:], na
ktorom sa zúčastnili skauti z 34 krajín.
Zakladateľ Baden-Powell tu pred
ôsmimi tisíckami skautov povedal:
„Vojna nás poučila, že ked'sa jeden
národ pokúša vnútiť svoju vlastnú
vôľu iným národom, vždy to spôsobí
krutú reakciu. Jamboree nás zase
poučilo o tom, že keď uplatňujeme
vzájomnú toleranciu, keď prijímame
a rozdávame, že vtedy zavládne všade
vzájomné pochopenie a súlad."
Od Jamboree v Londýne sa svetové
jamboree uskutočňujú každé štyri roky
ako ukážka priateľstva a bratstva medzi
ľuďmi rôznych národností a farieb pleti.

Pretože v počiatkoch skautingu
obvykle fungovali chlapci a diev
čatá v oddelených organizáciách,
chlapci sa združili do Svetovej
organizácie skautského hnutia
(WOSM) a dievčatá do Svetovej
asociácie skautiek (WAGGGS).
Dnes tieto organizácie úzko spo
lupracujú a postupne sa zbližujú.

znak
4 WOSM

znak
WAGGGS •

Ako sa dostal
skauting z Anglicka
na Slovensko?
0

Voľakedy boli Slovensko, Čechy,
Maďarsko a ďalšie krajiny súčas
ťou veľkej spoločnej ríše, ktorá
sa volala Rakúsko-Uhorsko.

O V tejto krajine žil človek me
nom Antonín Benjamín Svojsík.
Okrem toho, že bol profesorom
telocviku, mal mnoho záujmov.
Napríklad nádherne spieval
v speváckom kvartete učiteľov.
O So speváckym kvartetom na
vštívil Antonín Benjamín Svojsík
veľa krajín. Keďže sa zaujímal
0 prácu s deťmi a mládežou,
dozvedel sa na svojich cestách
1 o skautingu. V roku 1911 od
cestoval do Anglicka, aby sa na
vlastné oči zoznámil so skaut
skou výchovou.
9

O rok neskôr, v roku 1912, sa
v Čechách uskutočnil prvý skaut
ský tábor pre chlapcov. Neza
búdaj, že keď skauting začínal,
bol len pre chlapcov, ale veľmi
rýchlo sa rozšíril i pre dievčatá.

% A. B. S. napísal veľkú knihu Zá
klady junáctva ako príručku pre
prácu so skautmi. Bol veľmi vy
trvalý, a preto v roku 1914 založil

A N T O N Í N B E N J A M Í N SVOJSÍK

samostatný skautský spolok Junák - český skaut.
Približne v rovnakom čase
vznikol skauting i na území
dnešného Maďarska. Od začiat
ku až doteraz sa maďarskí skauti
volajú „cserkész" (čítaj čerkés).
Pod vplyvom rozvoja skautského
hnutia v Maďarsku a v Čechách
sa skauting začal rozvíjať aj na
Slovensku.
Prvý skautský oddiel na území
Slovenska vznikol v roku 1913
pri benediktínskom gymnáziu
v Komárne. Zakladateľom bol prof.
Alexander Karie. Tento oddiel sa
preslávil diaľkovou plavbou pltí po
Váhu z Kraľovian až do Komárna.

Moje bydlisko

^ ^„
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Doplň prázdne riadky!

f l e b l

(nakresli ho alebo
nalep)

Jažyem v
C e z m o j e m e s t o / o b e c prete
ká rieka a l e b o potok s n á z v o m
V okoli'sa n a c h á d z a k o p e c
Historické pamiatky, ktoré s a
daj ú u nás vidiet, sú:

..
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Naša krajina
Všetci pochádzajú z nejakej krajiny. Vymaľuj svoju vlasť!
Moj a krajina s a n a z ý v a
j Slovenská republika
Hlavné mesto s a volá
Bratislava
Miesto, ktoré mám v o
s v o j e j vlasti naj r a d š e j , j e

Rád by som
navštívil krajinu

r

r

Každá krajina má svoje zvláštnosti, svoje naj...

PRAKTICKÁ
PRÍRUČKA
pre včielky
a víčatá

ISBN 9 7 8 - 8 0 - 8 9 1 3 6 - 8 6 - 5

Ahoj kamaráti,
pripravili sme pre vás praktickú príručku, ktorá
vám pomôže na začiatku vašej dobrodružnej
skautskej cesty. Zoberte š i j u so sebou na výlety
a do klubovne a zalistujte v nej vždy, keď budete
potrebovať. Veríme, že v skautingu spoznáte
nových kamarátov a zažijete veľa dobrodružstiev.

