Odborky K.T.O.

Odborky K.T.O.
Pravidla plnění a udělování
„Odborek“ je celá řada. Jsou to odborky turistické, přírodní, umělecké, sportovní
i speciální. Jedná se o odznaky z různých oblastí zájmu.
Jsou rozděleny na dva stupně obtížnosti. První stupeň je jednodušší, zaměřený svými
znalostmi na oddílovou činnost. Jeho okraj je žlutý, aby byl jasně odlišitelný. Druhý stupeň se
zabývá hlubšími znalostmi a získáním tohoto stupně člen prokazuje, že se o danou oblast delší
dobu zajímá a je v ní dobrý, až by se dalo říct „odborník“. Podmínkou pro plnění druhého
stupně je vlastnictví odpovídajícího prvního stupně odborky.
Na plnění libovolné odborky je vyhrazený čas jeden rok, čas se začne počítat od splnění
prvního bodu. Na plnění „turistických“ odborek je povolený čas dva roky.
Po splnění odborky získá člen „důkaz“ o splnění a čestnou nášivku na pravý rukáv
kroje. Na kroji může nosit pouze nejvyšší dosažený stupeň dané odborky.
Plnit odborky si může kterýkoli člen oddílu bez rozdílu věku. Soupis všech odborek
a popis jednotlivých bodů je k dispozici každému členu společně s tabulkou pro podpisy.
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Odborky K.T.O.

Turistika

Beskyd (1.st)
Projdi pěšky v libovolném pořadí a s kýmkoli (nejlépe po turistických stezkách od vlakové
stanice) všechny tyto vrcholy v Beskydech. Svou návštěvu dokaž fotografiemi, razítkem,
cestovním deníkem, důvěryhodným svědkem nebo jdi s některým z vedení oddílu.
Tuto odborku je možné plnit dva roky.
1. Javorový (vrchol) 1032 m n.m.
2. Ropice 1083 m n.m.
3. Lysá hora 1323 m n.m.
4. Ondřejník 890 m n.m.
5. Radhošť 1129 m n.m.
6. Velký Javorník (rozhl.) 917 m n.m.
7. Malý Javorník (Javorník) 1019 m n.m.
8. Vysoká 1024 m n.m.
9. Makyta (vrchol) 923 m n.m.
10. Smrk (vrchol) 1276 m n.m.
11. Ostrý (tur.ch.) 954 m n.m.
12. Kohútka (tur.ch.) 913 m n.m.
13. Gírová (vrchol) 840 m n.m.
14. Tanečnice (vrchol) 1084 m n.m.
15. Čertův mlýn 1206 m n.m.
16. Velká Stolová 1046 m n.m.
17. Skalka (vrchol) 964 m n.m.
18. Malchor 1219 m n.m.
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BESKYD

1.st.
Jméno:

Odborku začal plnit dne:
č.

Úkol

1.

Javorový (vrchol) 1032 m n.m.

2.

Ropice 1083 m n.m.

3.

Lysá hora 1323 m n.m.

4.

Ondřejník 890 m n.m.

5.

Radhošť 1129 m n.m.

6.

Velký Javorník (rozhl.) 917 m n.m.

7.

Malý Javorník (Javorník) 1019 m n.m.

8.

Vysoká 1024 m n.m.

9.

Makyta (vrchol) 923 m n.m.

10.

Smrk (vrchol) 1276 m n.m.

11.

Ostrý (tur.ch.) 954 m n.m.

12.

Kohútka (tur.ch.) 913 m n.m.

13.

Gírová (vrchol) 840 m n.m.

14.

Tanečnice (vrchol) 1084 m n.m.

15.

Čertův mlýn 1206 m n.m.

16.

Velká Stolová 1046 m n.m.

17.

Skalka (vrchol) 964 m n.m.

18.

Malchor 1219 m n.m.

Odborku splnil dne:

Datum a podpis

Podpis náčelníka:

4

Odborky K.T.O.

Kótař (2.st.)
Projdi pěšky v libovolném pořadí a s kýmkoli (nejlépe po turistických stezkách od vlakové
stanice) všechny tyto vrcholy v ČR i mimo ni. Svou návštěvu dokaž fotografiemi, razítkem,
cestovním deníkem, důvěryhodným svědkem nebo jdi s některým z vedení oddílu.
Tuto odborku je možné plnit dva roky.
1. Měj odborku „Beskyd“
2. Babia hora (Beskydy SK/PL, 1725 m n.m.)
3. Smrk (Jizerské hory, 1124 m n.m.)
4. Plechý (Šumava, 1378 m n.m.)
5. Boubín (Šumava, 1362 m n.m.)
6. Klínovec (Krušné Hory, 1244 m n.m.)
7. Sněžka (Krkonoše, 1602 m n.m.)
8. Králický Sněžník (Jeseníky, 1424 m n.m.)
9. Ještěd (Jizerské Hory, 1000 m n.m.)
10. Praděd (Jeseníky, 1492 m n.m.)
11. Velký Rozsutec (Malá Fatra SK, 1610 m n.m.)
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KÓTAŘ

2.st.
Jméno:

Odborku začal plnit dne:
č.

Úkol

Datum a podpis

1.

Měj odborku „Beskyd“

2.

Babia hora (Beskydy SK/PL, 1725 m n.m.)

3.

Smrk (Jizerské hory, 1124 m n.m.)

4.

Plechý (Šumava, 1378 m n.m.)

5.

Boubín (Šumava, 1362 m n.m.)

6.

Klínovec (Krušné Hory, 1244 m n.m.)

7.

Sněžka (Krkonoše, 1602 m n.m.)

8.

Králický Sněžník (Jeseníky, 1424 m n.m.)

9.

Ještěd (Jizerské Hory, 1000 m n.m.)

10.

Praděd (Jeseníky, 1492 m n.m.)

11.

Velký Rozsutec (Malá Fatra SK, 1610 m n.m.)

Odborku splnil dne:

Podpis náčelníka:

6

Odborky K.T.O.

Horal (2.st.)
1. Měj odborku „Beskyd“
2. Znej bezpečnostní chování na horách


Vždy pečlivě naplánovat trasu túry a vybavení na ni (nezapomenut na léky).
Túru plánovat podle fyzické a psychické kondice nejslabšího ze skupiny.



S předstihem získat co nejvíce informací o prognóze počasí, sněhové a lavinové
situace.



Před odchodem na túru předat informace o trase a předpokládané době návratu.
Tempo na túře zvolit podle nejslabšího ze skupiny.



Správně používat mapu, znát druhy značení turistických cest specifické
pro jednotlivá pohoří.



Znát typy výstražných tabulí a jejich význam.



Nepohybovat se mimo značené cesty.



Mít s sebou lékárničku a v případě potřeby umět poskytnout první pomoc.



Znát kontakty na Horskou službu, nebo na Zdravotní záchrannou službu. Mít
vždy nabitý a zapnutý mobilní telefon.



Znát zásady chování pro případ zbloudění, pádu laviny, nebo zřícení
v exponovaném terénu, při bouřce.



3.

4.

5.

6.

Nikdy nepodceňovat hory a nevystavovat nezodpovědným chováním
do nebezpečí sebe ani ostatní.
Bivakuj 3 noci v horách
Bivakuj při jednom výletu celkem 3 noci v horách. Spoj bivakování s libovolnou túrou
a každou noc spi na jiném místě. Dokaž, že znáš zásady nocování v podmínkách pod
širákem bez stanu. Svou cestu dokaž fotografiemi, cestovním deníkem, důvěryhodným
svědkem nebo jdi s některým z vedení oddílu.
Navštiv alespoň 3 pohoří ČR
Navštiv alespoň tři významné vrcholy v různých pohořích mimo svůj kraj, nejlépe
každý v jiném kraji. Svou návštěvu dokaž fotografiemi, razítkem, cestovním deníkem,
důvěryhodným svědkem nebo jdi s některým z vedení oddílu.
Podnikni horskou túru
Podnikni túru v minimální délce 30 km, tak, abys navštívil alespoň tři vrcholy. Svou
cestu dokaž fotografiemi, cestovním deníkem, důvěryhodným svědkem nebo jdi
s některým z vedení oddílu.
Navštiv 3 pohoří mimo ČR
Navštiv 3 různá pohoří mimo ČR (Malá Fatra, Tatry, Alpy, Beskydy, Karpaty, aj.). Svou
návštěvu dokaž fotografiemi, razítkem, cestovním deníkem, důvěryhodným svědkem
nebo jdi s některým z vedení oddílu.
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HORAL

2.st.
Jméno:

Odborku začal plnit dne:
č.

Úkol

Datum a podpis

1.

Měj odborku „Beskyd“

2.

Znej bezpečnostní chování na horách

3.

Bivakuj 3 noci v horách

4.

Navštiv alespoň 3 pohoří ČR

5.

Podnikni horskou túru

6.

Navštiv 3 pohoří mimo ČR

Odborku splnil dne:

Podpis náčelníka:
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Cestovatel (1.st.)
Navštiv turisticky v libovolném pořadí a s kýmkoli (nejlépe pěšky po turistických stezkách
od vlakové stanice) všechna tato zajímavá místa v Moravskoslezském kraji i mimo něj. Zjišťuj,
historii o těchto místech a zajímavosti z oblasti (např. jak vznikly, jaké události se zde staly,
aj.). Svou návštěvu dokaž fotografiemi, razítkem, vstupenkou, cestovním deníkem,
důvěryhodným svědkem nebo jdi s některým z vedení oddílu.
1. Landek park Hornické muzeum Ostrava
2. Technické muzeum Tatra Kopřivnice
3. Zámek Fryštát v Karviné
4. Zámek Kravaře
5. Zámek Bruntál
6. Hrad Hukvaldy
7. Vyhlídková věz hradu Štramberk
8. Vyhlídková věž Nové radnice v Ostravě
9. Rozhledna Bílá hora u Kopřivnice
10. Rozhledna Hraniční vrch u Města Albrechtic
11. Vodní nádrž Kružberk
12. Vodní nádrž Šance
13. Weisshuhnův kanál u Hradce nad Moravicí
14. Halda Ema v Ostravě
15. Větrný mlýn v Cholticích
16. Památník 2. sv. války v Hrabyni
17. Skanzen Rožnov pod Radhoštěm – Valašské muzeum
18. Trojmezí (CZ, SK, PL)
19. Kostel Panny Marie Sedmibolestné a povýšení svatého Kříže na Cvilíně
20. Švédská kaple sv. Kříže v Opavě
21. Kostel sv. Kateřiny panny a mučednice – Ostrava Hrabová
22. Navštiv alespoň 1 zajímavé místo v zahraničí
Navštiv alespoň jednu památku světového dědictví UNESCA v cizí zemi (zajímavé
místo, historickou památku, muzeum, přírodní památku, aj.).
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CESTOVATEL

1.st.
Jméno:

Odborku začal plnit dne:
č.

Úkol

Datum a podpis

1.

Landek park Hornické muzeum Ostrava

2.

Technické muzeum Tatra Kopřivnice

3.

Zámek Fryštát v Karviné

4.

Zámek Kravaře

5.

Zámek Bruntál

6.

Hrad Hukvaldy

7.

Vyhlídková věz hradu Štramberk

8.

Vyhlídková věž Nové radnice v Ostravě

9.

Rozhledna Bílá hora u Kopřivnice

10.

Rozhledna Hraniční vrch u Města Albrechtic

11.

Vodní nádrž Kružberk

12.

Vodní nádrž Šance

13.

Weisshuhnův kanál u Hradce nad Moravicí

14.

Halda Ema v Ostravě

15.

Větrný mlýn v Cholticích

16.

Památník 2. sv. války v Hrabyni

17.

Skanzen Rožnov pod Radhoštěm – Valašské muzeum

18.

Trojmezí (CZ, SK, PL)

19.

Kostel Panny Marie Sedmibolestné a povýšení svatého
Kříže na Cvilíně
Švédská kaple sv. Kříže v Opavě

20.
21.
22.

Kostel sv. Kateřiny panny a mučednice – Ostrava
Hrabová
Navštiv alespoň 1 zajímavé místo v zahraničí

Odborku splnil dne:

Podpis náčelníka:
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Cestovatel (2.st.)
Navštiv turisticky (nejlépe pěšky po turistických stezkách od vlakové stanice) všechna tato
zajímavá místa v ČR i mimo ní. Zjišťuj, historii o těchto místech a zajímavosti z oblasti (např.
jak vznikly, jaké události se zde staly, aj.). Svou návštěvu dokaž fotografiemi, razítkem,
vstupenkou, cestovním deníkem, důvěryhodným svědkem nebo jdi s některým z vedení oddílu.
1. Měj odborku „Cestovatel“ (1.st.)
2. Zámek Lednice
Lednicko-Valtický areál na Jižní Moravě
3. Pražský hrad
4. Morový sloup v Olomouci
5. Památník Terezín
Koncentrační tábor Terezín v Severních Čechách
6. Stezka v oblacích Dolní Morava
Obec Dolní Morava pod Kralickým Sněžníkem
7. Stezka korunami stromů u Lipna nad Vltavou
Jižní Čechy
8. Panská skála
Panská skála, České Švýcarsko
9. Adršpašsko – Teplické skály
Adršpašsko-Teplické skály v Severovýchodních Čechách
10. Pravčická brána
Pravčická skála, České Švýcarsko
11. Propast Macocha
Propast Macocha, Punkevní jeskyně v Moravském krasu
12. Hora Říp
Hora Říp ve Středních Čechách
13. Navštiv 3 památky UNESCA
Navštiv 3 různé památky světového dědictví UNESCA v různých cizích zemích
(zajímavá místa, historické památky, muzea, přírodní památky, aj.).
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CESTOVATEL

2.st.
Jméno:

Odborku začal plnit dne:
č.

Úkol

Datum a podpis

1.

Měj odborku „Cestovatel“ (1.st.)

2.

Zámek Lednice

3.

Pražský hrad

4.

Morový sloup v Olomouci

5.

Památník Terezín

6.

Stezka v oblacích Dolní Morava

7.

Stezka korunami stromů u Lipna nad Vltavou

8.

Panská skála

9.

Adršpašsko – Teplické skály

10.

Pravčická brána

11.

Propast Macocha

12.

Hora Říp

13.

Navštiv 3 památky UNESCA

Odborku splnil dne:

Podpis náčelníka:
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Památkář (2.st.)
Navštiv turisticky (nejlépe pěšky po turistických stezkách od vlakové stanice) všechny tyto
památky v ČR. Zjišťuj, historii o těchto místech a zajímavosti z oblasti (např. jaké filmy se zde
točily, kdo zde přebýval, jaké události se zde staly, aj.). Svou návštěvu dokaž fotografiemi,
razítkem, vstupenkou, cestovním deníkem, důvěryhodným svědkem nebo jdi s některým
z vedení oddílu.
1. Měj odborku „Cestovatel“ (1.st.)
2. Hrad Loket
Západní Čechy
3. Hrad Křivoklát
Okres Rakovník, Středočeský kraj

4. Hrad Bezděz
Okres Česká Lípa, Severní Čechy
5. Hrad Karlštejn
Okres Beroun, Středočeský kraj
6. Hrad Pernštejn
Českomoravská vrchovina
7. Hrad Bouzov
Okres Olomouc, Střední Morava
8. Hrad Kost
Okres Jičín, Český ráj
9. Hrad Kašperk
Okres Klatovy, Šumavské podhůří,
Jižní Čechy
10. Zámek a hrad Český Krumlov
Jižní Čechy

11. Zámek Hluboká nad Vltavou
Jižní Čechy
12. Zámek Červená Lhota
Jižní Čechy
13. Zámek Sychrov
Český ráj, Liberecký kraj
14. Zámek Konopiště
Středočeský kraj
15. Zámek Litomyšl
Pardubický kraj
16. Zámek Kačina
Okres Kutná Hora, Středočeský kraj
17. Vyšehrad
Praha
18. Staroměstská radnice s Orlojem
v Praze
19. Kostnice v Sedlci u Kutné Hory
Okres Kutná Hora, Středočeský kraj
20. Kolonáda Karlovy Vary
Západní Čechy
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PAMÁTKÁŘ

2.st.
Jméno:

Odborku začal plnit dne:
č.

Úkol

Datum a podpis

1.

Měj odborku „Cestovatel“ (1.st.)

2.

Hrad Loket

3.

Hrad Křivoklát

4.

Hrad Bezděz

5.

Hrad Karlštejn

6.

Hrad Pernštejn

7.

Hrad Bouzov

8.

Hrad Kost

9.

Hrad Kašperk

10.

Zámek a hrad Český Krumlov

11.

Zámek Hluboká nad Vltavou

12.

Zámek Červená Lhota

13.

Zámek Sychrov

14.

Zámek Konopiště

15.

Zámek Litomyšl

16.

Zámek Kačina

17.

Vyšehrad

18.

Staroměstská radnice s orlojem v Praze

19.

Kostnice v Sedlci u Kutné Hory

20.

Kolonáda Karlovy Vary

Odborku splnil dne:

Podpis náčelníka:

Odborky K.T.O.

Umění

Výtvarník (1.st.)
1. Znej základní výtvarné techniky a uměj je použít
Znej rozdíl mezi malbou a kresbou, namaluj obrázek (min. A3) dle tvého výběru. Znej
výtvarné techniky (malba, akvarel, kresba, koláž, perokresba, keramika, olej na plátně,
linoryt, mozaika, freska, sgrafito, počítačová grafika aj.).
2. Znej základní typy barev
Znej tři základní barvy a jaké vzniknou jejich smícháním. Znej barvy duhy, rozděl barvy
na teplé, studené a neutrální.
3. Vyznej se v základních výtvarných potřebách
Znej, čím se maluje a kreslí (barvy akvarelové, temperové, olejové, tuš, tužka, pastelky,
akvarelové pastelky, uhel, rudka, suché pastely, aj.). Znej tvrdosti tužek (HB, 1, 3, B6),
znej základní velikost papíru (poznat A0-A6 – A0=1 m2, formát B – větší, formát C –
obálky), znej alespoň dva druhy štětců a k čemu se používají.
4. Znej jednoho českého a jednoho zahraničního známého umělce a jeho dílo
Znej jednoho známého českého výtvarníka, jednoho zahraničního (malíř, kreslíř,
sochař, ilustrátor, grafik) a jedno jejich dílo.
5. Vyrob pro oddíl diplomky, placku, pozvánku na akci a stránku do kroniky
Vyrob libovolným způsobem pro oddíl diplomky na výpravu nebo více diplomků
na schůzky, namaluj placku, vytvoř pozvánku na oddílovou akci, vyzdob stránku
do oddílové kroniky.
6. Vyzdob si tričko
Libovolnou technikou si vyzdob tričko nebo vytvoř si vlastní dobový kostým na tábor.
7. Navštiv galerii nebo výtvarnou výstavu dle tvého výběru
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Odborky K.T.O.

VÝTVARNÍK

1.st.
Jméno:

Odborku začal plnit dne:
č.

Úkol

Datum a podpis

1.

Znej základní výtvarné techniky a uměj je použít

2.

Znej základní typy barev

3.

Vyznej se v základních výtvarných potřebách

4.

6.

Znej jednoho českého a jednoho zahraničního známého
umělce a jeho dílo
Vyrob pro oddíl diplomky, placku, pozvánku na akci
a stránku do kroniky
Vyzdob si tričko

7.

Navštiv galerii nebo výtvarnou výstavu dle tvého výběru

5.

Odborku splnil dne:

Podpis náčelníka:
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Odborky K.T.O.

Výtvarník (2.st.)
1. Měj odborku „Výtvarník“ (1.st.)
2. Vyznej se v dějinách umění
Znej alespoň 5 významných výtvarných směrů, a čím se vyznačovaly (realismus,
symbolismus, kubismus, impresionismus, gotika, baroko, renesance, secese). Uměj
směry rozpoznat na obrázku (památky, obrazy, oblečení), znej jejich představitele
a jedno jejich dílo.
3. Znej 5 českých a alespoň jednoho zahraničního umělce
Znej 5 českých a alespoň jednoho známého zahraničního umělce (malíře, sochaře,
ilustrátora, grafika…) a něco o nich.
4. Vytvoř alespoň 10 obrazů
Namaluj krajinu, namaluj zátiší s ovocem a předměty, nakresli postavu nebo portrét
podle skutečného člověka, nakresli detail květiny nebo hmyzu podle obrázku, nakresli
perspektivu, vytvoř kopii slavného díla, vytvoř koláž, vytvoř cokoli tě napadne
za použití dvou různých technik najednou. Obrázky tvoř různými technikami, na různé
velikosti papírů (alespoň jeden na velikost A2).
5. Zvládni pracovat v libovolném grafickém programu
Zvládni pracovat v libovolném grafickém programu na počítači (corel, paintbrusch,
malování?) a vytvoř v něm návrh na táborová trička nebo pozvánku na oddílovou akci.
6. Vytvoř pro oddíl placky na tábor
Namaluj placky na tábor pro vítěznou družinu a jednu do klubovny podle témata tábora.
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Odborky K.T.O.

VÝTVARNÍK

2.st.
Jméno:

Odborku začal plnit dne:
č.

Úkol

Datum a podpis

1.

Měj odborku „Výtvarník“ (1.st.)

2.

Vyznej se v dějinách umění

3.

Znej 5 českých a alespoň jednoho zahraničního umělce

4.

Vytvoř alespoň 10 obrazů

5.

Zvládni pracovat v libovolném grafickém programu

6.

Vytvoř pro oddíl placky na tábor

Odborku splnil dne:

Podpis náčelníka:

18

Odborky K.T.O.

Kronikář (2.st.)
1. Měj odborku „Výtvarník“ (1.st.)
2. Zajímej se o historii oddílu
Pročti si alespoň jednu ze starých oddílových kronik, ptej se bývalých členů na jejich
začátky v oddíle, co se od té doby změnilo a inspiruj se tím pro svou působnost v oddíle.
3. Sepisuj paměti z oddílových akcí i mimo ně
Sepisuj paměti z oddílových akcí (výpravy, tábor, srazy, schůzky) i mimo ně (sněm,
začátek školního roku, setkání bývalých členů, změny v oddíle, svatby a jiné zajímavé
události) a dávej je do kroniky nebo na internet.
4. Veď oddílovou kroniku minimálně půl roku
Veď oddílovou kroniku po dobu minimálně půl roku, kresli a piš do ní, tiskni a vkládej
do ní fotky a pravidelně doplňuj originální stránky. Nechej si s výzdobou kroniky
pomoct od ostatních členů.
5. Zúčastni se soutěže o nejlepší kroniku
Zúčastni se soutěže (např. na sraze oddílů) o nejlepší kroniku a pokus se ji vyhrát
se svým výtvorem.
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Odborky K.T.O.

KRONIKÁŘ

2.st.
Jméno:

Odborku začal plnit dne:
č.

Úkol

Datum a podpis

1.

Měj odborku „Výtvarník“ (1.st.)

2.

Zajímej se o historii oddílu

3.

Sepisuj paměti z oddílových akcí i mimo ně

4.

Veď oddílovou kroniku minimálně půl roku

5.

Zúčastni se soutěže o nejlepší kroniku

Odborku splnil dne:

Podpis náčelníka:
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Odborky K.T.O.

Hudebník (2.st.)
1. Zvládni hru na 1 hudební nástroj a doprovázej při zpěvu
Zvládni doprovodit oddíl na výpravách/táboře při zpěvu na kytaru (30 písní) nebo
na jiný hudební nástroj (15 písní).
2. Měj základní znalosti o notách, stupnicích a předznamenáních
Měj základní hudební znalosti o notách, stupnicích, předznamenáních (notová osnova,
dur-mol, stupnice c-dur a její noty, křížky, béčka). Po sluchu rozpoznej stupnice dur
a mol, vysvětli rozdíl mezi nimi, poznej noty v základní notové osnově, vysvětli
význam předznamenání.
3. Měj zpěvník a voz jej na výpravy/tábor
Měj zpěvník s aspoň 70 písněmi, z toho 50 běžně hraných v oddíle, aktivně jej využívej
při zpěvu nebo jej půjčuj nováčkům.
4. Zvládni zpěv na výpravách
Znej texty písní a zvládni zpívat na výpravě s kytarou (20 písní), zvládni zazpívat jedno
sólo (s doprovodem).
5. Zúčastni se hudebního festivalu a koncertu
Zúčastni se jako divák hudebního festivalu a alespoň jednoho koncertu dle tvého
výběru.
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Odborky K.T.O.

HUDEBNÍK

2.st.
Jméno:

Odborku začal plnit dne:
č.

Úkol

1.

Zvládni hru na 1 hudební nástroj a doprovázej při zpěvu

2.
3.

Měj základní znalosti o notách,
a předznamenáních
Měj zpěvník a voz jej na výpravy/tábor

4.

Zvládni zpěv na výpravách

5.

Zúčastni se hudebního festivalu a koncertu

Odborku splnil dne:

Datum a podpis

stupnicích

Podpis náčelníka:
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Odborky K.T.O.

Fotograf (1.st.)
1. Foť a posílej fotky z výprav
Foť na alespoň 5 výpravách a posílej fotky na oddílový web (fotografie z dané výpravy
musí být poslány nejpozději do 4 dní).
2. Navštiv fotografickou výstavu
Navštiv jednu fotografickou výstavu (např. Czech Press Photo) nebo se zúčastni debaty
s profesionálním fotografem/fotografkou.
3. Znej základní režimy a funkce fotoaparátu
Znej základní režimy a funkce fotoaparátu (nastavení ISO, vyvážení bílé, režimy ASM,
režimy ostření a názorně předveď na fotografiích.
4. Vytvoř tematickou sérii fotek
Vytvoř tematickou sérii 5 fotografií. Najdi zajímavý výhled na město, krajinu v okolí
bydliště, rostliny, zvířata, architektura a zachyť je. Pro sérii vymysli jméno.
5. Zvládni upravovat fotografie
Z webového úložiště si stáhni fotografii a ve vhodném programu s ní proveď tyto
operace: otočení, ořez, změnu jasu nebo barevnosti, zmenšení rozměrů na polovinu.
6. Vytvoř fotoromán
Ve spolupráci s kamarády (družinou/ oddílem) zhotov fotoromán s příběhem o délce
alespoň 5-8 snímků, např. písnička, pohádka aj.
7. Vyvolej fotografie
Nechej si vyvolat sérii fotek z úkolu číslo 1, 4 nebo 6.
Pořizovat fotky z bodů 1, 4 a 6 lze libovolným přístrojem (fotoaparátem, mobilem, tabletem,
aj.).
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Odborky K.T.O.

FOTOGRAF

1.st.
Jméno:

Odborku začal plnit dne:
č.

Úkol

Datum a podpis

1.

Foť a posílej fotky z výprav

2.

Navštiv fotografickou výstavu

3.

Znej základní režimy a funkce fotoaparátu

4.

Vytvoř tematickou sérii fotek

5.

Zvládni upravovat fotografie

6.

Vytvoř fotoromán

7.

Vyvolej fotografie

Odborku splnil dne:

Podpis náčelníka:
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Odborky K.T.O.

Fotograf (2.st.)
1. Měj odborku „Fotograf“ (1.st.)
2. Udělej veřejné promítání fotek
Udělej veřejné promítání fotografií pro oddíl, pro rodiče, aj.
3. Znej rozšířené funkce fotoaparátu
Znej rozšířené funkce fotoaparátu, zvládni rozostřit pozadí, fotit s interním bleskem,
aby na fotce nebyl poznat, aj.
4. Zvládni fotit v plně manuálním režimu
Nauč se fotit v plně manuálním režimu (nastavit ISO, čas, clonu – F) a přitom zvládnout
protisvětlo a šero.
5. Nafoť portréty
Nafoť 10 portrétů tak, aby se na portrétech vyskytovalo např. rozostřené pozadí, celá
postava, v přírodě, v místnosti, naaranžovaná, zaostřené pozadí, momentky, aj. (tyto
typy mohou být použity i v jedné fotografii).
6. Pořiď fotografie noční oblohy
Vyzkoušej si fotografování noční oblohy, hvězd nebo ohňostroje. Znej a použij
správnou fotografickou techniku.
7. Vyfoť „panning“ fotografii
Pořiď pohybovou tzv. „panning“ fotografii. Znej a použij správnou fotografickou
techniku.
8. Zvládni upravit fotografie
Zvládni upravovat fotografie v libovolném programu a na fotografiích názorně předveď.
9. Vytvoř sérii panoramat
Najdi zajímavý výhled na město nebo krajinu v okolí bydliště a na sérii 4 fotografií jej
zachyť v různých situacích (denní doba či roční období, svátky apod.). Pro sérii vymysli
jméno.
Pořizovat fotky z bodů 4, 5, 6, 7 a 9 je nutné fotoaparátem (ne mobilem).
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Odborky K.T.O.

FOTOGRAF

2.st.
Jméno:

Odborku začal plnit dne:
č.

Úkol

1.

Měj odborku „Fotograf“ (1.st.)

2.

Udělej veřejné promítání fotek

3.

Znej rozšířené funkce fotoaparátu

4.

Zvládni fotit v plně manuálním režimu

5.

Nafoť portréty

6.

Pořiď fotografie noční oblohy

7.

Vyfoť „panning“ fotografii

8.

Zvládni upravit fotografie

9.

Vytvoř sérii panoramat

Odborku splnil dne:

Datum a podpis

Podpis náčelníka:
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Odborky K.T.O.

Webmaster (2.st.)
1. Udržuj oddílové stránky
Udržuj oddílové stránky po dobu půl roku, přidávej aktuální příspěvky, fotky,
informace, aj.
2. Zvládni upravovat oddílové stránky
Zvládni upravovat oddílové stránky (tvorba záložek, přidávání příspěvků, změna
obrázků, fotek, upravování informací, stylů, přidání odkazů, aj.).
3. Vytvoř pozvánku na oddílovou akci
Zvládni práci v libovolném programu a vytvoř pozvánku na oddílovou akci. Pozvánku
rozšiř na síti (mail, web, facebook, instagram, aj.).
4. Znej základní pojmy a teorii internetu
Znej a vysvětli pojmy a základní teorii internetu (co je to internet, Wi-Fi, http, html,
proxy server, IP adresa, aj.)
5. Znej základní ochranu dat a bezpečnost webu
Měj základní povědomí o kybernetické bezpečnosti a vysvětli pojmy (vir, antivir,
malware, firewall, spyware, hoax, , šifrování, veřejné klíče).
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Odborky K.T.O.

WEBMASTER

2.st.
Jméno:

Odborku začal plnit dne:
č.

Úkol

Datum a podpis

1.

Udržuj oddílové stránky

2.

Zvládni upravovat oddílové stránky

3.

Vytvoř pozvánku na oddílovou akci

4.

Znej základní pojmy a teorii internetu

5.

Znej základní ochranu dat a bezpečnost webu

Odborku splnil dne:

Podpis náčelníka:
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Odborky K.T.O.

Příroda

Botanik (1.st.)
1. Uměj poznat 20 druhů bylin a 10 dřevin
Poznej 20 druhů bylin a 10 druhů dřevin podle obrázku nebo živých rostlin (výběr o 5
obrázků vyšší) nebo je sám nasbírej a správně je pojmenuj (rodovým i druhovým
jménem).
2. Uměj poznat 20 různých jedlých plodů
Uměj poznat různé jedné plody (ovoce, zelenina, ořechy, bobule, aj.) podle obrázku
(výběr o 5 obrázků vyšší) a 5 z nich nasbírej.
3. Uměj poznat 5 jedovatých rostlin
Uměj bezpečně poznat a pojmenovat 5 jedovatých rostlin.
4. Uměj poznat 5 rostlin vhodných na čaj
Uměj poznat a pojmenovat 5 rostlin vhodných na čaj.
5. Vyrob herbář
Vyrob herbář s 10 bylinami a 5 dřevinami (listy). Sám si rostliny nasbírej, vysuš,
pojmenuj a vlož do herbáře. Herbář musí být velikosti A4, každá rostlina musí být
opatřena identifikačním štítkem (název, přibližné zařazení – léčivá bylina, jedovatá
rostlina, kapradí, trávy, ovocný strom, jehličnatý strom – dále lokalita sběru, datum
sběru, jméno sběrače).

29

Odborky K.T.O.

BOTANIK

1.st.
Jméno:

Odborku začal plnit dne:
č.

Úkol

Datum a podpis

1.

Uměj poznat 20 druhů bylin a 10 dřevin

2.

Uměj poznat 20 různých jedlých plodů

3.

Uměj poznat 5 jedovatých rostlin

4.

Uměj poznat 5 rostlin vhodných na čaj

5.

Vyrob herbář

Odborku splnil dne:

Podpis náčelníka:
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Odborky K.T.O.

Botanik (2.st.)
1. Měj odborku „Botanik“ (1.st.)
2. Nauč se poznat 60 bylin a 25 dřevin
Poznej 60 druhů bylin a 25 druhů dřevin podle obrázku nebo živých rostlin (výběr o 10
obrázků vyšší) nebo je sám nasbírej a správně je pojmenuj (rodovým i druhovým
jménem).
3. Uměj poznat 45 různých jedlých plodů
Uměj poznat různé jedné plody (ovoce, zelenina, ořechy, bobule, aj.) podle obrázku
(výběr o 10 obrázků vyšší) a 10 z nich nasbírej.
4. Uměj poznat 15 bylin vhodných na čaj
Uměj poznat a pojmenovat 15 rostlin vhodných na čaj.
5. Uměj poznat 20 léčivých bylin
Uměj poznat 20 léčivých bylin, správně je pojmenuj a u 10 znej jejich použití.
6. Uměj poznat 15 jedovatých rostlin
Uměj bezpečně poznat a pojmenovat 15 jedovatých rostlin.
7. Vyrob herbář z 20 bylin a 20 dřevin
Vyrob herbář s 20 bylinami a 20 dřevinami (listy). Sám si rostliny nasbírej, vysuš,
pojmenuj a vlož do herbáře. Herbář musí být velikosti A4, každá rostlina musí být
opatřena identifikačním štítkem (název, cizí název – latinsky, čeleď – rod/druh, lokalita
sběru, datum sběru, jméno sběrače).
8. Znej základní fyziologii rostlin
Znej základní fyziologii rostlin (pojmenovat části rostlin a květu, vysvětlit fotosyntézu,
rozmnožování rostlin, aj.).
9. Vysej rostlinu, sleduj a zaznamenej její vývoj
Vypěstuj si libovolnou rostlinu ze semínka, sleduj ji a zaznamenej její vývoj po dobu
minimálně 3 měsíce (datum vysetí, charakteristika lokality růstu, zálivka, růst prvních
listů, květ, plody, schnutí).
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Odborky K.T.O.

BOTANIK

2.st.
Jméno:

Odborku začal plnit dne:
č.

Úkol

1.

Měj odborku „Botanik“ (1.st.)

2.

Nauč se poznat 60 bylin a 25 dřevin

3.

Uměj poznat 45 různých jedlých plodů

4.

Uměj poznat 15 bylin vhodných na čaj

5.

Uměj poznat 20 léčivých bylin

6.

Uměj poznat 15 jedovatých rostlin

7.

Vyrob herbář z 20 bylin a 20 dřevin

8.

Znej základní fyziologii rostlin

9.

Vysej rostlinu, sleduj a zaznamenej její vývoj

Odborku splnil dne:

Datum a podpis

Podpis náčelníka:
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Odborky K.T.O.

Zoolog (1.st.)
1. Uměj poznat 25 zvířat
Uměj poznat celkem 25 zvířat, z toho 5 obojživelníků, 5 ptáků aj. žijící v ČR podle
obrázků (výběr o 10 obrázků vyšší) a správně je pojmenuj (rodovým i druhovým
jménem). Zvířata z ostatních bodů (3, 5 a 7) se mohou překrývat.
2. Poznej stopy 5 zvířat
Uměj poznat stopy končetin 5 zvířat podle obrázků (výběr obrázků o 2 vyšší).
3. Znej plazy žijící v ČR a první pomoc při uštknutí
Znej alespoň plazy žijící v ČR a první pomoc, uměj je poznat a správně pojmenovat,
a znej, co dělat a nedělat při uštknutí jedovaným hadem.
4. Znej chování při střetu se zvířetem nakaženým vzteklinou
Znej, co dělat a nedělat při střetu se zvířetem nakaženým vzteklinou, jak ji rozpoznat
a na co si dát pozor.
5. Znej 3 naše chráněná zvířata
Znej alespoň 3 chráněná zvířata žijící v ČR a správně je pojmenuj (rodovým
i druhovým jménem).
6. Poznej 10 druhů hmyzu
Zvládni rozpoznat 10 druhů hmyzu (moucha, komár, vosa, včela, vážka, chroust,
tesařík aj.). Není nutné je pojmenovat druhovým jménem pouze znát zařazení.
7. Znej 10 užitkových zvířat
Znej 10 užitkových zvířata a znej k jakému účelu se chovají (např. kráva na mléko
a maso, ovce na vlnu, kůň jako tažné zvíře nebo na sport, slepice pro vejce a na maso
atd.), uměj je poznat naživo (např. v zoo) nebo podle obrázku (výběr obrázků o 2 vyšší)
a správně je pojmenuj (rodovým i druhovým jménem).
8. Udělej přednášku o oblíbeném zvířeti
Vyber si jedno své oblíbené zvíře a o něm udělej přednášku pro ostatní (družinu/oddíl)
o jeho způsobu života, výskytu, zajímavostech, s obrázky nebo jej přiveď aj.
9. Navštiv libovolnou zoologickou zahradu
Navštiv zoologickou zahradu dle tvého výběru a zajímej se o tamní zvířata. Svou
návštěvu dolož fotografiemi, vstupenkou, důvěryhodným svědkem nebo jdi s některým
z vedení oddílu.
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Odborky K.T.O.

ZOOLOG

1.st.
Jméno:

Odborku začal plnit dne:
č.

Úkol

Datum a podpis

1.

Uměj poznat 30 zvířat

2.

Poznej stopy 5 zvířat

3.

Znej plazy žijící v ČR a první pomoc při uštknutí

4.
5.

Znej chování při střetu se zvířetem nakaženým
vzteklinou
Znej 3 naše chráněná zvířata

6.

Poznej 10 druhů hmyzu

7.

Znej užitková zvířata

8.

Udělej přednášku o oblíbeném zvířeti

9.

Navštiv libovolnou zoologickou zahradu

Odborku splnil dne:

Podpis náčelníka:
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Odborky K.T.O.

Zoolog (2.st.)
1. Měj odborku „Zoolog“ (1.st.)
2. Poznej 45 druhů savců
Uměj poznat alespoň 45 savců podle obrázku nebo na živo (výběr obrázků o 10 vyšší)
a správně je pojmenuj (rodovým i druhovým jménem).
3. Poznej stopy 20 druhů zvířat a vytvoř odlitky
Poznej stopy končetin u 20 druhů zvířat podle obrázku nebo na živo v terénu (výběr
obrázku o 5 vyšší), a vytvoř sádrové odlitky stop od dvou různých zvířat.
4. Znej u 10 d ruhů našich savců rozšíření a způsob života
U deseti savců žijících v ČR znej podrobnosti (rozšíření druhu, způsob života atd.).
5. Poznej 10 druhů ryb
Poznej alespoň 10 druhů ryb podle obrázku (výběr obrázku o 5 vyšší).
6. Poznej 5 druhů obojživelníků
Poznej alespoň 5 druhů obojživelníků podle obrázku.
7. Poznej aspoň 15 druhů ptáků a 5 ptáků podle zvuku
Poznej alespoň 15 druhů nejběžnějších ptáků podle obrázku (výběr obrázků o 5 vyšší)
a 5 z nich poznej podle jejich typických zvuků.
8. Znej všechny naše chráněné savce
Znej všechny chráněné savce žijící v ČR, znej jejich zařazení do systému, rozšíření,
způsob života a uměj je správně pojmenovat (rodovým i druhovým jménem).
9. Zařaď člověka do systému
Zařaď člověka do systému od říše až po poddruh.
10. Nauč se 20 latinských názvů našich obratlovců
Znej u 20 obratlovců žijících v ČR i jejich latinské názvy.
11. Poznej 10 druhů našich mlžů a plžů
Poznej 10 druhů plžů a mlžů žijících v ČR podle obrázku.
12. Poznej 20 druhů hmyzu
Poznej 20 druhů hmyzu podle obrázku (výběr obrázků o 5 vyšší).
13. Znej národní parky a některá chráněná území v ČR
Znej všechny národní parky v ČR a další chráněná území v ČR, případně proč
jsou chráněná.
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Odborky K.T.O.

ZOOLOG

2.st.
Jméno:

Odborku začal plnit dne:
č.

Úkol

Datum a podpis

1.

Měj odborku „Zoolog“ (1.st.)

2.

Poznej 45 druhů savců

3.

Poznej stopy 20 druhů zvířat a vytvoř odlitky

4.

Znej u 1 0 druhů našich savců rozšíření a způsob života

5.

Poznej 10 druhů ryb

6.

Poznej 5 druhů obojživelníků

7.

Poznej aspoň 15 druhů ptáků a 5 ptáků podle zvuku

8.

Znej všechny naše chráněné savce

9.

Zařaď člověka do systému

10.

Nauč se 20 latinských názvů našich obratlovců

11.

Poznej 10 druhů našich mlžů a plžů

12.

Poznej 20 druhů hmyzu

13.

Znej národní parky a některá chráněná území v ČR

Odborku splnil dne:

Podpis náčelníka:
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Odborky K.T.O.

Entomolog (2.st.)
1. Měj odborku „Zoolog“ (1.st.)
2. Znej, co je to hmyz a uměj ho zařadit do systému
Vysvětli, co je to hmyz a zařaď jej do živočišného systému.
3. Nauč se odlišit hmyzí řády
Orientačně od sebe odliš hmyzí řády a znej alespoň jednoho jejich zástupce.
4. Vytvoř hmyzí sbírku
Nasbírej, vypreparuj, uprav do sbírky a urči 10 různých druhů hmyzu.
5. Znej způsob života 2 druhů hmyzu
Popiš podrobně způsob života u 2 odlišných druhů hmyzu.
6. Znej 5 objektů vytvořených hmyzem
Znej a popiš 5 objektů vytvořených hmyzem, poznej podle obrázku nebo prakticky
naživo (např. přinést kousek)
7. Měj insektárium 1 měsíc
Pořiď si insektárium a pěstuj v něm minimálně 1 měsíc libovolný druh hmyzu.
8. Poznej 15 druhů denních motýlů
Poznej a urči 15 druhů denních motýlů podle obrázku nebo naživo (výběr obrázků o 10
vyšší) a správně je pojmenuj.
9. Poznej 10 druhů nočních motýlů
Poznej a urči 10 nočních druhů motýlů podle obrázku nebo naživo (výběr obrázků o 10
vyšší).
10. Poznej 35 druhů brouků
Poznej a urči 35 druhů brouků podle obrázku nebo naživo (výběr obrázků o 10 vyšší)
a správně je pojmenuj.
11. Poznej 10 dalších druhů hmyzu
Poznej a urči 10 druhů hmyzu, kteří nebyli v předcházejících bodech podle obrázku
nebo naživo (výběr obrázků o 5 vyšší).
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Odborky K.T.O.

ENTOMOLOG

2.st.
Jméno:

Odborku začal plnit dne:
č.

Úkol

Datum a podpis

1.

Měj odborku „Zoolog“ (1.st.)

2.

Znej, co je to hmyz a uměj ho zařadit do systému

3.

Nauč se odlišit hmyzí řády

4.

Vytvoř hmyzí sbírku

5.

Znej způsob života 2 druhů hmyzu

6.

Znej 5 objektů vytvořených hmyzem

7.

Měj insektárium 1 měsíc

8.

Poznej 15 druhů denních motýlů

9.

Poznej 10 druhů nočních motýlů

10.

Poznej 35 druhů brouků

11.

Poznej 10 dalších druhů hmyzu

Odborku splnil dne:

Podpis náčelníka:
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Odborky K.T.O.

Ornitolog (2.st.)
1. Měj odborku „Zoolog“ (1.st.)
2. Poznej 35 druhů ptáků
Poznej 35 druhů ptáků podle obrázku nebo naživo (výběr obrázku o 10 vyšší) a správně
je pojmenuj (rodovým i druhovým jménem).
3. Poznej 15 druhů ptáků podle hlasu
Poznej 15 druhů ptáků podle zvuků kterých vydávají podle nahrávky nebo naživo
v terénu.
4. Poznej ptáky podle siluety
Měj znalosti o siluetách ptáků převážně dravců, dokaž rozlišit alespoň 10 druhů.
5. Znej způsob života 10 druhů ptáků
Popiš podrobně způsob života u 10 druhů ptáků.
6. Vyrob a zavěs ptačí budku a ptačí krmítko
Vyrob libovolným způsobem ptačí budku a krmítko, zavěs je do různých míst a sleduj,
kteří ptáci je navštíví.
7. Znej aspoň 10 chráněných ptáků a způsob jejich ochrany
Znej alespoň 10 chráněných ptáků v ČR i mimo ni a přibližně znej způsoby ochrany
ptáků.
8. Pozoruj jeden druh ptáka
Po dobu alespoň 2 měsíce pozoruj jeden libovolný druh ptáka, zaznamenávej informace
o jeho životě, dokumentuj jej na fotkách.
9. Znej anatomii a fyziologii ptáků
10. Znej 10 druhů ptáků mimo ČR
11. Znej 5 druhů ptáků, kteří jsou užiteční pro člověka
Znej 5 druhů ptáku, kteří jsou užiteční pro člověka a k čemu se využívají.
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Odborky K.T.O.

ORNITOLOG

2.st.
Jméno:

Odborku začal plnit dne:
č.

Úkol

Datum a podpis

1.

Měj odborku „Zoolog“ (1.st.)

2.

Poznej 35 druhů ptáků

3.

Poznej 15 druhů ptáků podle hlasu

4.

Poznej ptáky podle siluety

5.

Znej způsob života 10 druhů ptáků

6.

Vyrob a zavěs ptačí budku a ptačí krmítko

7.

Znej aspoň 10 chráněných ptáků a způsob jejich ochrany

8.

Pozoruj jeden druh ptáka

9.

Znej anatomii a fyziologii ptáků

10.

Znej 10 druhů ptáků mimo ČR

11.

Znej 5 druhů ptáků, kteří jsou užiteční pro člověka

Odborku splnil dne:

Podpis náčelníka:
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Odborky K.T.O.

Hvězdář (1.st.)
1. Prokaž znalost sluneční soustavy
Znej dobře naší sluneční soustavu, znej názvy planet, jak jdou po sobě a dokaž o každé
něco navíc říct (složení planety, měsíce, prstence, teplota na povrchu, přítomnost vody,
aj.).
2. Najdi a pojmenuj 8 souhvězdí
Na noční obloze najdi a správně pojmenuj 8 souhvězdí.
3. Měj základní znalosti o postavení slunce, měsíce a Země
Měj znalosti o vzájemném postavení slunce, měsíce a Země, znej doby oběhu,
zákonitosti při zatmění slunce a měsíce, jak funguje příliv a odliv.
4. Vysvětli pojmy meteor a meteorit
Vysvětli, co to znamená meteor a meteorit, a jaký je mezi nimi rozdíl.
5. Navštiv planetárium
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Odborky K.T.O.

HVĚZDÁŘ

1.st.
Jméno:

Odborku začal plnit dne:
č.

Úkol

Datum a podpis

1.

Prokaž znalost sluneční soustavy

2.

Najdi a pojmenuj 8 souhvězdí

3.

Měj základní znalosti o postavení slunce, měsíce a Země

4.

Vysvětli pojmy meteor a meteorit

5.

Navštiv planetárium

Odborku splnil dne:

Podpis náčelníka:
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Odborky K.T.O.

Hvězdář (2.st.)
1. Měj odborku „Hvězdář“ (1.st.)
2. Měj všeobecné znalosti o vesmírných tělesech
Měj všeobecné znalosti o vesmírných tělesech, znej, o co se jedná, jaký je mezi nimi
rozdíl, či jak vznikají apod. (černá díra, neutronové hvězdy, hvězdy: nova, červený
trpaslík, modrý trpaslík, bílý trpaslík, červený obr, černý trpaslík).
3. Najdi a pojmenuj 12 souhvězdí
Na noční obloze najdi a správně pojmenuj 12 souhvězdí.
4. Najdi na obloze planety a významné hvězdy
Najdi na obloze viditelné planety a významné hvězdy (velký letní trojúhelník, polárka
aj.).
5. Měj znalosti o kometách
Zvládni vysvětlit, co je to kometa, její složení, vznik, ocas apod.).
6. Znej základní teorii o vzniku vesmíru
Pokus se vysvětlit, jak asi vznikl vesmír a co se v něm děje.
7. Vysvětli pojmy zeměpisná šířka a délka
Vysvětli, co je to zeměpisná šířka a délka, proč se používá, prakticky urči na mapě.
8. Navštiv hvězdárnu a planetárium
9. Sestroj sluneční hodiny
Znej princip slunečních hodin a pokus se je sestrojit (alespoň 6 hodin přes den).
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Odborky K.T.O.

HVĚZDÁŘ

2.st.
Jméno:

Odborku začal plnit dne:
č.

Úkol

1.

Měj odborku „Hvězdář“ (1.st.)

2.

Měj všeobecné znalosti o vesmírných tělesech

3.

Najdi a pojmenuj 12 souhvězdí

4.

Najdi na obloze planety a významné hvězdy

5.

Měj znalosti o kometách

6.

Znej základní teorii o vzniku vesmíru

7.

Vysvětli pojmy zeměpisná šířka a délka

8.

Navštiv hvězdárnu a planetárium

9.

Sestroj sluneční hodiny

Odborku splnil dne:

Datum a podpis

Podpis náčelníka:
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Odborky K.T.O.

Tábornické dovednosti

Spojař (1.st.)
1. Znej čísla tísňového volání a uměj je použít
Znej jednotlivá čísla linek tísňového volání (112, 155, 150, 158, 156) a zásady při jejich
volání (co je důležité říct, kdy ne/volat, uměj vysvětlit co se děje, rozměr události,
že zavěšuji jako druhý, aj.).
2. Uměj vysílat a přijímat Morseovu abecedu
Zvládni prakticky vysílat a přijímat Morseovu abecedu rychlostí 15 znaků za sekundu
(přímo písmen, nikoli tečky a čárky), vyšli alespoň 25 znaků z toho minimálně 3 čísla
(max. 3 chyby).
3. Uměj vysílat a přijímat semafor
Zvládni prakticky vysílat a přijímat semafor rychlostí 20 znaků za minutu, vyšli alespoň
25 znaků z toho minimálně 3 čísla (max. 3 chyby).
4. Uměj 10 jednoduchých šifer
Znej 10 libovolných jednoduchých šifer, zvládni jimi zašifrovat a rozluštit krátkou
zprávu.
5. Znej tajné písmo
Znej jedno tajné písmo, prakticky předveď výrobu i rozluštění zprávy libovolným
způsobem.
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Odborky K.T.O.

SPOJAŘ

1.st.
Jméno:

Odborku začal plnit dne:
č.

Úkol

Datum a podpis

1.

Znej čísla tísňového volání a uměj je použít

2.

Uměj vysílat a přijímat Morseovu abecedu

3.

Uměj vysílat a přijímat semafor

4.

Uměj 10 jednoduchých šifer

5.

Znej tajné písmo

Odborku splnil dne:

Podpis náčelníka:
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Odborky K.T.O.

Spojař (2.st.)
1. Měj odborku „Spojař“ (1.st.)
2. Uměj vysílat a přijímat Morseovu abecedu různými způsoby
Zvládni prakticky vysílat a přijímat Morseovu abecedu světlem, praporky a zvukem
rychlostí 20 znaků za sekundu (přímo písmen, nikoli tečky a čárky), vyšli alespoň
50 znaků z toho minimálně 5 čísel (text nemusí dávat smysl – např. tabulka – max.
5 chyb).
3. Uměj vysílat a přijímat semafor
Zvládni prakticky vysílat a přijímat semafor rychlostí 25 znaků za minutu, vyšli alespoň
50 znaků z toho minimálně 5 čísel (text nemusí dávat smysl – např. tabulka – max.
5 chyb).
4. Znej tři druhy tajného písma
Znej alespoň tři druhy tajného písma založeného na různých principech, prakticky
předveď výrobu i rozluštění zprávy.
5. Nauč se hláskovací tabulku
Nauč se mezinárodní (anglickou) hláskovací tabulku a předveď, že dokážeš hláskovat
podle ní.
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Odborky K.T.O.

SPOJAŘ

2.st.
Jméno:

Odborku začal plnit dne:
č.

Úkol

Datum a podpis

1.

Měj odborku „Spojař“ (1.st.)

2.
3.

Uměj vysílat a přijímat Morseovu abecedu různými
způsoby
Uměj vysílat a přijímat semafor

4.

Znej tři druhy tajného písma

5.

Nauč se hláskovací tabulku

Odborku splnil dne:

Podpis náčelníka:
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Odborky K.T.O.

Uzlař-lasař (1.st.)
1. Uvaž 6 základních uzlů pod 35 sekund
Zvládni uvázat 6 základních uzlů (regatu) pod 35 sekund bezprostředně třikrát po sobě.
2. Uvaž dalších 10 uzlů a znej jejich použití
Zvládni prakticky zavázat 10 dalších uzlů, znát jejich název a použití.
3. Nauč se vázat pouta
Zvládni zavázat libovolný druh pout, předveď, že zvládneš prakticky někoho spoutat
(zavázat pouta, utáhnout i dokončit, tak aby se dotyčný lehce nerozvázal).
4. Nauč se prusikovat
Prakticky předveď, že zvládneš prusikovat do výšky alespoň dvou metrů (např.
na stromě).
5. Zvládni základní školu lasování
Zvládni základní prvky lasování a prakticky předveď třikrát po sobě talíř, krinolínu, štít.
6. Zvládni smotat laso
Prakticky předveď, že zvládneš správně smotat laso
7. Nauč se vázat lanovou lávku
Prakticky předveď, že zvládneš navázat lanovou překážku – lávku – tak, aby se
po průchodu rádce neprověsila.
8. Zavaž regatu se zavázanýma očima
Prakticky předveď, že zvládneš zavázat 6 základních uzlů – regatu – poslepu (bez
limitu).
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Odborky K.T.O.

UZLAŘ-LASAŘ

1.st.
Jméno:

Odborku začal plnit dne:
č.

Úkol

Datum a podpis

1.

Uvaž 6 základních uzlů pod 35 sekund

2.

Uvaž dalších 10 uzlů a znej jejich použití

3.

Nauč se vázat pouta

4.

Nauč se prusikovat

5.

Zvládni základní školu lasování

6.

Zvládni smotat laso

7.

Nauč se vázat lanovou lávku

8.

Zavaž regatu se zavázanýma očima

Odborku splnil dne:

Podpis náčelníka:
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Odborky K.T.O.

Uzlař-lasař (2.st.)
1. Měj odborku „Uzlař-lasař“ (1.st.)
2. Uvaž 6 základních uzlů pod 30 sekund
Zvládni uvázat 6 základních uzlů (regatu) pod 30 sekund bezprostředně třikrát po sobě.
3. Uvaž dalších 25 uzlů a znej jejich použití
Zvládni prakticky zavázat 25 dalších uzlů, znát jejich název a použití.
4. Nauč se vázat dva druhy pout
Zvládni zavázat dva druhy pout, předveď, že zvládneš prakticky někoho spoutat
(zavázat pouta, utáhnout i dokončit, tak aby se dotyčný lehce nerozvázal).
5. Nauč se slaňovat
Prakticky předveď, že zvládneš slaňovat z výšky alespoň 10 metrů s jištěním. Znej
potřebné vybavení ke slaňování a jeho použití.
6. Nauč se tři přechodové prvky lasování
Zvládni základní prvky lasování a prakticky předveď třikrát po sobě tři přechodové
prvky: skok do talíře, výskok z krinolíny, výhoz krinolíny (jednoručně nebo
obouručně), snížená krinolína 5x s výhozem poslední, ťukání 10x, krinolína kolem
jedné nohy 5x, aj.
7. Nauč se jeden prvek z vyšší školy lasování
Prakticky předveď alespoň jeden prvek z vyšší školy lasování: proskok štítem (talířem),
skip, krinolína nad hlavou, vyklopení štítu do krinolíny, vyklopení krinolíny do štítu,
talíř okolo těla, aj.
8. Nauč se zavázat očko na laso
Prakticky předveď, že zvládneš zavázat očko na konci lasa.
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Odborky K.T.O.

UZLAŘ-LASAŘ

2.st.
Jméno:

Odborku začal plnit dne:
č.

Úkol

Datum a podpis

1.

Měj odborku „Uzlař-lasař“ (1.st.)

2.

Uvaž 6 základních uzlů pod 30 sekund

3.

Uvaž dalších 25 uzlů a znej jejich použití

4.

Nauč se vázat dva druhy pout

5.

Nauč se slaňovat

6.

Nauč se tři přechodové prvky lasování

7.

Nauč se jeden prvek z vyšší školy lasování

8.

Nauč se zavázat očko na laso

Odborku splnil dne:

Podpis náčelníka:
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Odborky K.T.O.

Kuchař (1.st.)
1. Uvař 1 polévku
Zvládni uvařit 1 polévku dle tvého výběru.
2. Uvař 2 hlavní jídla
Zvládni uvařit 2 hlavní jídla dle tvého výběru jedno z nich uvař na ohni (množství
pro družinu).
3. Nakup jídlo na vaření na jeden den
Zvládni nakoupit veškeré potřebné suroviny na vaření jídla na jeden den (množství
pro družinu).
4. Sestav jídelníček na trojdenní výpravu
Rozepiš jídelníček na trojdenní výpravu, zkus odhadnout potřebné množství surovin
(množství pro družinu/oddíl).
5. Znej základní zásady skladování a přechovávání potravin
Znej základní zásady skladování a přechovávání potravin. Znej, co patří
do lednice/mrazáku, jak se skladují suché věci, co se zkazí a kdy, jak věci zabalit aj.
6. Měj na starosti službu v kuchyni
Měj na starosti vedení služby v kuchyni jeden celý den na oddílové akci nebo na táboře.
7. Zvládni bezpečně krájet
Zvládni bezpečně nakrájet: cibuli (najemno), zeleninu, maso na kousky, maso na plátky,
chleba (v množství na výpravu).
8. Uvař čaj z přírodnin
Bezpečně poznej rostliny vhodné na čaj a uvař na ohni čaj z přírodnin dle tvého výběru.
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Odborky K.T.O.

KUCHAŘ

1.st.
Jméno:

Odborku začal plnit dne:
č.

Úkol

Datum a podpis

1.

Uvař 1 polévku

2.

Uvař 2 hlavní jídla

3.

Nakup jídlo na vaření na jeden den

4.

Sestav jídelníček na trojdenní výpravu

5.
6.

Znej základní zásady skladování a přechovávání
potravin
Měj na starosti službu v kuchyni

7.

Zvládni bezpečně krájet

8.

Uvař čaj z přírodnin

Odborku splnil dne:

Podpis náčelníka:
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Odborky K.T.O.

Kuchař (2.st.)
1. Měj odborku „Kuchař“ (1.st.)
2. Zvládni uvařit 5 polévek
Zvládni uvařit 5 polévek dle tvého výběru (alespoň teoreticky), 4 z nich uvař (množství
pro oddíl na výpravě/táboře).
3. Zvládni uvařit 10 hlavních jídel
Zvládni uvařit 10 hlavních jídel dle tvého výběru (alespoň teoreticky – suroviny
a postup), 7 jídel uvař a 2 z nich uvař na ohni (množství pro oddíl na výpravě/táboře).
4. Znej přibližné kalorické hodnoty potravin
Znej přibližně kalorické hodnoty potravin a jejich přibližné složení.
5. Znej ceny základních potravin
Znej přibližné ceny základních potravin (chleba, brambory, mléko, cukr, aj.).
6. Sestav jídelníček na 7 dní
Rozepiš jídelníček a 7 dní, nejlépe na týden tábora (snídaně, svačina, oběd – polévka,
druhé – svačina, večeře) podle kalorických norem tak, aby byl bohatý a vyvážený a jídla
se neopakovala (měly by se střídat teplé a studené večeře apod.).
7. Znej základní hygienické předpisy pro táborovou kuchyň
Znej základní hygienické předpisy pro táborovou kuchyň (vyhláška č. 106/2001 Sb.
o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti v platném znění), znej základní
chyby, čeho se vyvarovat, a na co si dát pozor.
8. Znej pravidla skladování a přechovávání potravin
Znej pravidla skladování a přechovávání potravin. Znej, co se skladuje, při jaké teplotě,
co se zkazí a kdy, jak poznám zkažené potraviny, jak věci zabalit, co s čím nesmí přijít
do styku aj.
9. Znej různé druhy užitkových ohňů a uměj je použít
Znej různé druhy užitkových ohňů, závěsů a pecí a uměj je využívat při vaření – jídla
z bodu 3 uvař na různých druzích ohňů.
10. Vyrob 2 moučníky a vánoční cukroví
Vyrob 2 různé moučníky bez použití polotovarů (různé typy těsta – koláč, dort, bábovka,
nepečený zákusek, aj.) a 2 druhy vánočního cukroví.
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Odborky K.T.O.

KUCHAŘ

2.st.
Jméno:

Odborku začal plnit dne:
č.

Úkol

Datum a podpis

1.

Měj odborku „Kuchař“ (1.st.)

2.

Zvládni uvařit 5 polévek

3.

Zvládni uvařit 10 hlavních jídel

4.

Znej přibližné kalorické hodnoty potravin

5.

Znej ceny základních potravin

6.

Sestav jídelníček na 7 dní

7.
8.

Znej základní hygienické předpisy pro táborovou
kuchyň
Znej pravidla skladování a přechovávání potravin

9.

Znej různé druhy užitkových ohňů a uměj je použít

10.

Vyrob 2 moučníky a vánoční cukroví

Odborku splnil dne:

Podpis náčelníka:
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Odborky K.T.O.

Zdravotník (1.st.)
1. Zúčastni se kurzu první pomoci nebo choď do kroužku zaměřeného na první
pomoc
Zúčastni se aktivně kurzu první pomoci, choď do kroužku zaměřeného na první pomoc
nebo se zúčastni jiné akce zaměřené na první pomoc (Ostrava žije první pomocí, aj.).
2. Uměj provádět resuscitaci
Zvládni rozpoznat zástavu dechu, znej, kdy zahájit resuscitaci, uměj provést resuscitaci
a rozpoznej, kdy zavolat zdravotní záchrannou službu.
3. Znej důležitá telefonní čísla a uměj je použít
Znej telefonní čísla na záchrannou službu, hasiče, policisty a tísňovou linku, měj přehled
o tom, kdy se používají a v simulované situaci prakticky předveď.
4. Zvládni ošetřit lehká poranění/onemocnění
Názorně předveď, že zvládneš ošetřit člověka který má úžeh, krvácí z nosu, má alergii,
má klíště, má popáleninu 1. – 2. stupně, se pořezal a krvácí, a že, zvládneš obvázat
poraněné koleno, kotník, prst.
5. Znej vybavení a použití družinové lékárničky
Znej vybavení družinové lékárničky, co se, k čemu používá, kdy a jak to použít.
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Odborky K.T.O.

ZDRAVOTNÍK

1.st.
Jméno:

Odborku začal plnit dne:
č.

Úkol

1.
2.

Zúčastni se kurzu první pomoci nebo choď do kroužku
zaměřeného na první pomoc
Uměj provádět resuscitaci

3.

Znej důležitá telefonní čísla a uměj je použít

4.

Zvládni ošetřit lehká poranění/onemocnění

5.

Znej vybavení a použití družinové lékárničky

Odborku splnil dne:

Datum a podpis

Podpis náčelníka:
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Odborky K.T.O.

Zdravotník (2.st.)
1. Měj odborku „Zdravotník“ (1.st.)
2. Získej osvědčení o absolvování kurzu Zdravotník zotavovacích akcí
Aktivně se zúčastni zdravotnického kurzu (Zdravotník zotavovacích akcí) a získej
osvědčení o absolvování tohoto kurzu.
3. Zvládni ošetřit závažná poranění
Názorně předveď, že zvládneš ošetřit člověka, který má masivní krvácení, zlomeninu
dolní končetiny, je v bezvědomí, má podezření na poraněnou páteř, pneumotorax,
useknutý prst, zasažení elektrickým proudem.
4. Připrav zdravotnický materiál na tábor
Aktivně se podílej na kompletaci táborového zdravotnického materiálu, znej jeho obsah,
znej, kdy a jak, co použít.
5. Pomáhej zdravotníkovi na táboře
Pomáhej zdravotníkovi na táboře s ošetřováním a dalších povinnostech.
6. Znej druhy léčiv a umět je použít
Znej druhy léčiv, kdy a jak je použít, vysvětli dávkování léků podle věku a váhy, aj.
7. Vysvětli pojmy, znej příznaky nemocí a opatření
Vysvětli tyto pojmy: epiglottida, laryngitida, hypo a hyperglykémie, znej příznaky
těchto nemocí a opatření, která se k nim vážou.
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Odborky K.T.O.

ZDRAVOTNÍK

2.st.
Jméno:

Odborku začal plnit dne:
č.

Úkol

Datum a podpis

1.

Měj odborku „Zdravotník“ (1.st.)

2.
3.

Získej osvědčení o absolvování kurzu Zdravotník
zotavovacích akcí
Zvládni ošetřit závažná poranění

4.

Připrav zdravotnický materiál na tábor

5.

Pomáhej zdravotníkovi na táboře

6.

Znej druhy léčiv a umět je použít

7.

Vysvětli pojmy, znej příznaky nemocí a opatření

Odborku splnil dne:

Podpis náčelníka:
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Odborky K.T.O.

Táborník (1.st.)
1. Znej zásady péče o petrolejky
Znej zásady péče o petrolejky, uměj ji vyčistit, doplnit, vyměnit knot a zapálit.
2. Rozdělej a udržuj oheň při vaření
Zvládni rozdělat oheň na vaření a udržuj jej po dobu celého vaření.
3. Zúčastni se stavby a bourání tábora
Zúčastni se stavby a bourání tábora a aktivně se zapoj do práce.
4. Postav stan a sbal ho zpátky do obalu
Postav stan a sbal jej zpátky do obalu do 10 minut
5. Udělej míru dřeva
Udělej míru dřeva, dřevo by mělo mít stejnou délku (20-30 cm).
6. Naštípej třísky
Naštípej třísky na rozdělání ohně v kuchyni
7. Vykopej a zamaskuj ohniště
Vykopej ohniště, odlož si drny, obklop jej kameny, připrav jej na vaření (vytvoř vidlice,
sežeň heblo), po vaření jej zamaskuj.
8. Vytvoř azimutový závod
Vytvoř „azimuťák“ s alespoň 8 kontrolami.
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Odborky K.T.O.

TÁBORNÍK

1.st.
Jméno:

Odborku začal plnit dne:
č.

Úkol

1.

Znej zásady péče o petrolejky

2.

Rozdělej a udržuj oheň při vaření

3.

Zúčastni se stavby a bourání tábora

4.

Postav stan a sbal ho zpátky do obalu

5.

Udělej míru dřeva

6.

Naštípej třísky

7.

Vykopej a zamaskuj ohniště

8.

Vytvoř azimutový závod

Odborku splnil dne:

Datum a podpis

Podpis náčelníka:
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Odborky K.T.O.

Táborník (2.st.)
1. Měj odborku „Táborník“ (1.st.)
2. Shoď a zpracuj sušku
Společně s vybraným pomocníkem shoď sušku, odnes ji do tábořiště a nařež alespoň
jedno poleno.
3. Buď ohnivákem u slavnostního ohně
Buď alespoň jeden večer ohnivákem u slavnostního ohně, aktivně se podílej
na přikládání a starost o oheň.
4. Vybuduj si přístřešek a spi v něm
V přírodě si vybuduj přístřešek a spi v něm jednu noc, s sebou je možné mít pouze celtu
a spacák (celtu je možné napnout mezi stromy).
5. Urči v přírodě sever
Urči v přírodě sever bez použití buzoly, znej různé způsoby určení a jeden z nich
prakticky předveď.
6. Udělej orientační běh
Vytvoř pro oddíl orientační běh s vlastní mapou o délce alespoň 8 kontrol.
7. Zhotov fakuli
Zhotov fakuli na zapálení slavnostního ohně (pro sbírání smůly je možnost mít
pomocníky).
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Odborky K.T.O.

TÁBORNÍK

2.st.
Jméno:

Odborku začal plnit dne:
č.

Úkol

1.

Měj odborku „Táborník“ (1.st.)

2.

Shoď a zpracuj sušku

3.

Buď ohnivákem u slavnostního ohně

4.

Vybuduj si přístřešek a spi v něm

5.

Urči v přírodě sever

6.

Udělej orientační běh

7.

Zhotov fakuli

Odborku splnil dne:

Datum a podpis

Podpis náčelníka:
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Odborky K.T.O.

Sport

Sportovec (1.st.)
1. Uplav 50 metrů libovolným stylem
Uplav 50 metrů jedním stylem, který si sám určíš.
2. Vydrž spor 30 sekund
3. Veď rozcvičky
Veď alespoň 5 rozcviček pro oddíl minimálně 15 minut, včetně rozběhání, protažení či
her. Předem se s rádcem domluv na cvicích či aktivitách, které budeš dělat.
4. Znej 5 pohybových her
Znej a zorganizuj 5 pohybových her pro oddíl (např. Dobrý den, pojďte ven, Autostop,
aj.).
5. Ujeď 50 km na kole
Ujeď 50 km na kole a zdokumentuj trasu.
6. Zvládni „angličáky“
Zvládni správně zacvičit „angličáky“ alespoň 10x po sobě.
7. Zúčastni se Turnaje v Ringu nebo Hlučínského Pasáka
8. Zvládni kotoul vpřed i vzad
Zvládni předvést technicky správně kotoul vpřed i vzad.
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Odborky K.T.O.

SPORTOVEC

1.st.
Jméno:

Odborku začal plnit dne:
č.

Úkol

Datum a podpis

1.

Uplav 50 metrů libovolným stylem

2.

Vydrž spor 30 sekund

3.

Veď rozcvičky

4.

Znej 5 pohybových her

5.

Ujeď 50 km na kole

6.

Zvládni „angličáky“

7.

Zúčastni se Turnaje v Ringu nebo Hlučínského Pasáka

8.

Zvládni kotoul vpřed i vzad

Odborku splnil dne:

Podpis náčelníka:
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Odborky K.T.O.

Cyklista (2.st.)
1. Měj odborku „Sportovec“ (1.st.)
2. Znej vybavení a údržbu kola
Znej potřebné vybavení a základní údržbu kola před a po sezóně (seřízení brzd, mazání
řetězu, dofoukání gum, aj.).
3. Zvládni lehkou opravu kola
Prakticky předveď, že zvládneš lehkou opravu kola (vyměnit brzdové destičky, vyměnit
píchlou duši, nasadit řetěz)
4. Ujeď 50 km za jeden den
Ujeď na kole 50 km v průběhu jednoho dne a zdokumentuj trasu.
5. Najeď 500 km
Celkově najeď 500 km.
6. Znej pravidla silničního provozu
Znej pravidla silničního provozu, bezpečně poznej dopravní značky a prakticky
předveď, že zvládneš jízdu v provozu po silnici.
7. Popiš profil tratě
Popiš profil tratě podle mapy (stoupání, klesání, převýšení, aj.).
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Odborky K.T.O.

CYKLISTA

2.st.
Jméno:

Odborku začal plnit dne:
č.

Úkol

1.

Měj odborku „Sportovec“ (1.st.)

2.

Znej vybavení a údržbu kola

3.

Zvládni lehkou opravu kola

4.

Ujeď 50 km za jeden den

5.

Najeď 500 km

6.

Znej pravidla silničního provozu

7.

Popiš profil tratě

Odborku splnil dne:

Datum a podpis

Podpis náčelníka:
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Odborky K.T.O.

Atlet (2.st.)
1. Měj odborku „Sportovec“ (1.st.)
2. Uběhni 60 metrů
Uběhni 60 m do limitu: chlapci 9 s, dívky 9,8 s.
3. Uběhni 1500 metrů
Uběhni 1500 m do limitu: chlapci 6 min, dívky 9 min.
4. Zvládni skok daleký
Zvládni skok daleký: chlapci dále než 4 m, dívky dále než 3,6 m.
5. Zvládni šplh na tyči
6. Zvládni sed-lehy
Zvládni sed-lehy: chlapci 33 za minutu, dívky 31 za minutu.
7. Zvládni silový test
Zvládni silový test: chlapci minimálně 3 shyby bez kmitání těla, svis nadhmatem; dívky
držení ve shybu, hlava nad hrazdou, více než 6 s.
8. Zvládni cvičební sestavu s tyčí
Zvládni cvičební sestavu s tyčí:
o Základní poloha (dále ZP): Stoj spojný, tyč obouruč nadhmatem (hřbety rukou
směřují k tělu) za tělem dole
o A) skrčením přednožmo pravou (resp. levou) a následně levou (resp. pravou)
překročit tyč do stoje spojného, tyč obouruč nadhmatem (hřbety rukou směřují
vpřed) před tělem dole
o B) dřepem a pádem vzad lehem vznesmo skrčmo a průvlek tyče – tyč obouruč
nadhmatem (hřbety rukou směřují k tělu) za tělem (v poloze lehu vznesmo)
o C) kolébkou vpřed a dřepem vztyk do ZP
o Opakovat sestavu s tyčí 5x. (chlapci méně než 35 s, dívky méně než 35 s)
9. Zvládni hluboký předklon
Zvládni hluboký předklon s přesahem: postavit se na lavičku, natažené nohy, ruce pod
úrovní lavičky – chlapci 5 cm, dívky 10 cm.
10. Zvládni technicky správně kotoul letmo nebo kotoul dozadu s výšvihem
Zvládni technicky správně i předvést kotoul letmo nebo kotoul dozadu s výšvihem.
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Odborky K.T.O.

ATLET

2.st.
Jméno:

Odborku začal plnit dne:
č.

Úkol

Datum a podpis

1.

Měj odborku „Sportovec“ (1.st.)

2.

Uběhni 60 metrů

3.

Uběhni 1500 metrů

4.

Zvládni skok daleký

5.

Zvládni šplh na tyči

6.

Zvládni sed-lehy

7.

Zvládni silový test

8.

Zvládni cvičební sestavu s tyčí

9.

Zvládni hluboký předklon

10.

Zvládni technicky správně kotoul letmo nebo kotoul
dozadu s výšvihem

Odborku splnil dne:

Podpis náčelníka:
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Odborky K.T.O.

Plavec (2.st.)
1. Měj odborku „Sportovec“ (1.st.)
2. Uplav 200 metrů
Uplav 200 m jedním stylem technicky správně.
3. Uplav 20 metrů pod vodou
Uplav 20 m pod vodou, je možnost se odrazit od kraje.
4. Uplav 50 metrů za 50 sekund
Uplav 50 m za 50 s, je možnost odrazit se od kraje nebo začít startovním skokem –
šipkou.
5. Potop se do tří metrů
Potop se do hloubky tří metrů bez dýchacího přístroje.
6. Zvládni alespoň dva plavecké styly
Zvládni dva plavecké styly technicky správně a uplav jimi alespoň 50 metrů.
7. Předveď startovní skok
Předveď technicky správně startovní skok do vody – šipku.
8. Znej zásady záchrany tonoucího
Znej zásady záchrany tonoucího a prakticky předveď.
9. Znej 5 her ve vodě
Znej alespoň 5 her, které se hrají ve vodě a prakticky předveď s oddílem na bazéně.
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Odborky K.T.O.

PLAVEC

2.st.
Jméno:

Odborku začal plnit dne:
č.

Úkol

1.

Měj odborku „Sportovec“ (1.st.)

2.

Uplav 200 metrů

3.

Uplav 20 metrů pod vodou

4.

Uplav 50 metrů za 50 sekund

5.

Potop se do tří metrů

6.

Zvládni alespoň dva plavecké styly

7.

Předveď startovní skok

8.

Znej zásady záchrany tonoucího

9.

Znej 5 her ve vodě

Odborku splnil dne:

Datum a podpis

Podpis náčelníka:
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Odborky K.T.O.

Speciální odborky

Tři orlí pera
1. 24 hodin MLČENÍ
Vydrž 24 hodin mlčet, nesmíš promluvit, hlasitě kýchat, nahlas se smát, zívat
nebo kašlat, prostě vydávat jakýkoli zvuk pusou. Nesmíš se stranit lidí ani zkoušku
prospat, nesmíš si zalepit ústa. Promluvíš-li jenom jedinou hlásku, musíš zkoušku
podstoupit celou znova.
2. 24 hodin HLADOVKA
Vydrž 24 hodin bez jídla, můžeš pít pouze čistou vodu. Nejlépe je začít po jídle,
po ukončení zkoušky začni jíst velmi opatrně a málo, abys nedostal zažívací potíže.
3. 24 hodin SAMOTKA
Vydrž 24 hodin v úplné samotě v lese nebo jiném přírodním prostředí tam, kde nemůžeš
nikoho vidět ani být viděn. Vezmi si s sebou: jídlo, pití, věci na přespání (spacák celta,
oblečení na večer), hodinky (na čas) a tři věci dle tvého výběru. Nesmíš si ale vzít
jakoukoli elektroniku (mobil, tablet, čtečka, chytré hodinky, mp3, aj.) ani knihu. Vnímej
okolí, a hlavně sám sebe. Samotka je možná plnit až od 15 roku života.
Při porušení některého z bodu náčelník rozhodne, kdy bude moct být zkouška
opakována. Náčelníkem může být také udělena výjimka pro plnění této odborky před 15 rokem
života, dotyčný si splní dvě a dostane nášivku „Dvě orlí pera“, ty si po dosažení 15 let musí
z kroje sundat. Může si kdykoli poté dodělat třetí pero (dvě už má uznané), pak dostane „Tři
orlí pera“.
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TŘI ORLÍ PERA

Sp.
Jméno:

Odborku začal plnit dne:
č.
1.

Úkol
MLČENÍ
Začal držet dne:

2.

v:

hodin

v:

hodin

v:

hodin

HLADOVKA
Začal držet dne:

3.

Datum a podpis

SAMOTKA
Začal držet dne:

Odborku splnil dne:

Podpis náčelníka:
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Modrý život
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bez elektroniky 2h před spaním (mobil, televize, počítač, chytré hodinky, mp3, …)
Studená sprcha
Slušná mluva
Cvičení
Mytí zubů ráno i večer
Všude po schodech (bez výtahů a eskalátorů)
Pití jenom vody
Pomoc druhým (dobré skutky na zvážení každého, co je dobrý skutek, musí se sám
nabídnout, nemít za to odměnu, dělat dobrovolně ve svém volném čase, aj.)

Modrý život je ocenění čestného a pořádného člověka, těchto pár zásad jen zocelují, aby byl
ještě lepším než doposud.
Na plnění modrého života je vymezený čas jeden měsíc, za tuto dobu si člen vybarvuje
modře ta políčka, která v daný den splnil. Pro získání odborky je potřeba mít vybarveno
minimálně polovinu políček z každé kategorie. Pokud se mu to nepovede, náčelník rozhodne,
kdy bude moct člen modrý život opakovat.
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MODRÝ ŽIVOT

Sp.
Jméno:

Odborku začal plnit dne:
č.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Úkoly
Bez elektroniky (2h před spaním)
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Studená sprcha
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Slušná mluva
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Cvičení
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Mytí zubů ráno i večer
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Všude po schodech
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Pití jenom vody
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Pomoc druhým
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Odborku splnil dne:

Podpis náčelníka:
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