
Jak začít se stezkou v oddíle
Co je stezka, proč ji zavést do oddílu?

K ČEMU JE PODLE TEBE STEZKA? PROČ JI CHCETE POUŽÍVAT?

Zakroužkuj nebo dopiš, co je pro váš oddíl důležité

→ Nápady jak zajímavě stezku předat:

→ Nápady jak udělat prostor na prolistování:

→ Nápady jaký úkol splníme hned po předání:

Další postup na základě nápadů výše:

Co můžeš zařadit: nakoupit stezku • vymyslet, kde stezku předáme • vymyslet předávací akci • vymyslet 
první úkol ke splnění • naplánovat, kdy co splníme

 → zábavný program

 → všestranný rozvoj

 → kostra oddílové činnosti

 → samostatní skauti a skautky

 → vše důležité pro skauting

 → poradí, co dělat na schůzkách

 →

JAK ZAČÍT

1. Seznámit oddílovou radu s nápadem zavést stezky v oddíle.

2. 

3. 

4. 

5. 

Tipy na plánování se stezkou najdeš v brožuře O stezce skautů a skautek pro vedoucí. Brožuru spolu s ukázkovým oddí-
lovým plánem najdeš na webu → stezka.skaut.cz.

CO SE BUDE HODIT VĚDĚT
Následující část už možná zvládneš bez videa nebo jen se stezkou v ruce (Zkus strany 4.– 6. a strany 
na konci sešitu – mapa a výzvy). Pokud tápeš, zkus druhé video.



Přiřaď stezku všem ve vybrané družině.
Vypiš si alespoň 1 družinu z oddílu. K jednotlivým členům a členkám přiřaď, jaký sešit jim dáš
(Nováček, Cesta Země a Vody, Cesta Vzduchu a Ohně).

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

PLNĚNÍ STEZKY

V oddíle budeme plnit oddílové rozšíření:

 → ANO počet úkolů:

 → ANO, ale nevím kolik/musíme to ještě 

s oddílovou radou domluvit

 → Nevím, musím se poradit s oddílovou radou

 → NE

Tipuji, že osobní rozšíření si budou chtít zkusit tito skauti a skautky z oddílu:

Zkus si porovnat svůj tip s opravdovým plněním později.

Více informací o stezce najdu na: → stezka.skaut.cz • Do oddílu se nám hodí soubor Skautská stezka pro oddílové 
rady – tzv. krabice. • Když nenajdu odpověď na mé otázky na webu ani v krabici, můžu napsat na: → stezka@skaut.cz

Jedna Cesta trvá:      (časový údaj).

Počet základních úkolů:

Cesta Země & Vody:

Cesta Vzduchu & Ohně:

Kdo Kolil stránek Jakou tipuji, že si určitě vyberou

PODEPSÁNÍ ÚKOLU
Ke splnění úkolu jsou potřeba 3 podpisy: Spoj si a ověř ve videu.

1. skauta či skautky – často si zapíše úkol do své evidence (někdy je zároveň svědkem/svědkyní)

2. vedení – vždy podá zpětnou vazbu na plnění úkolu

3. svědka či svědkyně – sám/sama si zhodnotí, jestli úkol splnil/a


