Ahoj!!
Vítáme Tě mezi velkými –
skauty a skautkami. Ať už
přicházíš z Guará, nebo jsi u
nás v Protěži teprve krátce,
stojíš na začátku nového
dobrodružství.
Budeš-li chtít, otevře Ti cestu k novým kamarádům, k expedicím
do přírody, ke spoustě nevšedních her a k zážitkům, na které jen
tak nezapomeneš.
Tato knížečka se Ti stane tvým průvodcem na samém startu.
Pomůže Ti poznat blíže skautskou myšlenku, náš skautský oddíl,
družinu i základní dovednosti, které bys měl jako skaut ovládat.
Na oplátku od Tebe bude potřeba trocha snahy. Snahy dívat se
pozorně kolem sebe a chtít poznávat. Snahy být dnes alespoň o
kousek lepší než včera…
Uvnitř této knížečky najdeš body Nováčkovské zkoušky, které
musíš všechny úspěšně zvládnout, abychom Tě mohli přijmout
jako plnohodnotného člena skautů a skautek. Knížečku s sebou
nos na družinovky a určitě si ji nezapomeň zabalit i na tábor –
tam všude budeš moci Nováčkovskou zkoušku plnit.
Hlavně se neboj, že na to budeš sám. Se vším Ti jistě pomůže
Tvůj vedoucí, rádci i ostatní členové Tvojí nové družiny. Přejeme
Ti hodně zdaru!!!
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Jak na to?
Ze všeho nejdřív si svojí knížečku podepiš a vyplň údaje o sobě
na první stránce. Do okýnka vlevo nahoře můžeš nalepit svojí
fotku nebo se tam nakreslit.
Když prolistuješ celou knížečkou, zjistíš, že je rozdělena na
několik částí-podle toho, k jakému tématu se jednotlivé úkoly
vztahují. Najdeš tam pět hlavních oddílů:
1.

Já a skauting

2.

Moje vlast – Česká republika

3.

Skautské dovednosti

4.

Umím pomoci

5.

Na táboře

Úkoly nemusíš plnit popořadě, záleží jen na Tobě, který si
vybereš. Některé body se dokonce dají plnit jen na táboře. U
každého úkolu najdeš okýnko, kam se podpisem značí jeho
splnění. Většinu bodů Ti podepíše Tvůj vedoucí, ale některé si
můžeš podepsat sám. Poznáš je podle označení V (vedoucí) nebo
S (sám) u úkolu.
Zároveň s touto knížečkou dostáváš ještě jednu, která slouží k
tomu, aby ses lépe orientoval v jednotlivých úkolech
Nováčkovské zkoušky. Rozhodně se ji neuč celou nazpaměť! Tvůj
vedoucí Ti řekne, jak jednotlivé úkoly plnit.
Tak, to je opravdu všechno, začínáme!
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Jméno:___________________
Příjmení:________________
Sem si nalep svoji
fotku

Přezdívka:______________
Telefon:__________________

Bydlím:
Ulice:________________________________________
Město:_______________________________________
PSČ:_________________________________________

„Síla vůle všechno zmůže”
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Já a skauting
Rozumím tomu, jak funguje náš oddíl,
co je naše středisko, znám jméno vůdce
střediska, jména a přezdívky vedoucích
v Protěži a svých rádců.

V

Vím, jak vypadá znak Protěže a co
symbolizuje.

V

Vím, jak vypadá světový znak skautů,
skautek a znak Junáka, chápu jejich
symboliku.

V

Rozumím skautskému zákonu, některé
body umím vyjmenovat a vysvětlit.

V

Vím, jak se zdraví skauti a skautky a
rozumím symbolice těchto pozdravů.

V

Umím zazpívat (společně s vedoucím)
skautskou hymnu, vím, kdo je jejím
autorem.

V
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Já a skauting
Vím, kdo založil skauting ve světě i v
Čechách a také, kdy přibližně to bylo.
Znám heslo skautů, heslo Protěže,
oddílový a družinový pokřik a vím, co
znamenají.

V
V

Znám pravidla nošení skautského kroje.

V

Dodržuji denní příkaz skautů a skautek.

S
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Moje vlast – Česká republika
Umím popsat
republiky.

státní

zřízení

naší

V

Umím vyjmenovat 7 symbolů české státnosti.
Vím, jak vypadá naše státní vlajka, v jakém
poměru jsou její strany. Znám zásady
správného nošení vlajky a vím, co to je prapor.
Vím, jaký je rozdíl mezi velkým a malým
státním znakem, velký státní znak umím
popsat.
Umím zazpívat naší státní hymnu, vím, kdo
jsou její autoři, kde poprvé zazněla a kdy to
bylo.
Vím, co je prezidentská pečeť
Vím, co je standarta prezidenta, kde visívá a
při jaké příležitosti. Také vím, co je
na ní napsáno.

V

Umím vyjmenovat státy, se kterými
sousedí Česká republika a znám jejich
hlavní města.
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V

Skautské dovednosti
Umím pracovat s buzolou, vím, co je
azimut, umím ho určit i podle něj
někam dojít.
Umím - pomocí buzoly - zorientovat
mapu, vím co je vrstevnice a měřítko
mapy.

V

V

Orientuji se v mapě, znám základní
topografické značky.

V

Umím uvázat osmičku, loďák, škoťák,
dobráček a ambulák.

V

Nášivky si na kroj šiju sám.

S

Vymyslím si, co by bylo vhodné mít v
KPZ, podle toho si jí zařídím a nosím jí s
sebou na akce.
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S

Umím pomoci
Znám důležitá telefonní čísla 155, 150,
158 a 112 a vím, kdy je použít

V

Zvládnu cvičný hovor na rychlou
záchrannou službu

V

Vyzkouším si v praxi resuscitaci na
cvičné záchranné panně, vím, jak
postupovat, když najdu člověka v
bezvědomí.

V

Vím, co to je stabilizovaná a
protišoková poloha a kdy ji používáme.

V

Umím ošetřit odřeninu, puchýř, říznutí,
klíště a třísku.

V
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Na táboře
Postavím si podsadový stan.

S

Umím rozdělat oheň v přírodě se vším,
co k tomu patří: naleznu vhodné místo,
sám vykopu ohniště, rozdělám oheň na
tři sirky bez použití papíru, ohřeju na
ohni litr vody a poté vše bezpečně
uhasím a ohniště zahladím.

V

Vím, co znamenají táborové signály a
umím se podle nich chovat.

V
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Gratulujeme Ti!
Splnil jsi úspěšně všechny úkoly v Nováčkovské
zkoušce a my Tě s radostí přijímáme mezi sebe! Do
okýnka dole Ti vedoucí napíše datum udělení
Nováčkovské zkoušky a vše stvrdí svým podpisem.
Splněním Nováčkovské zkoušky pro Tebe ale nic
nekončí, spíš začíná. Život ve skautské družině Ti
jistě připraví spoustu nevšedních zážitků, na které
jen tak nezapomeneš. Také tu možná najdeš kamarády
na celý život a určitě si užiješ spoustu legrace.
Přejeme Ti, aby se Ti u nás líbilo=)
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27. a 44. oddíl Protěž
http://protez.blanik.info

