Nováčkovská
zkouška

Jak si splníš
Nováčkovskou zkoušku?
Nováčkovská zkouška, po jejímž složení budeš právoplatně patřit do naší velké skautské rodiny, má čtyři části. V každé narazíš na
body a úkoly, v nichž budeš muset prokázat
svou chuť se stát skautem či skautkou. Říkáš
si, když si listuješ dalšími čtyřmi stranami, že je
těch bodů nějak hodně? Neboj, při troše snahy máš zkoušku za dva tři měsíce v kapse.
Nováčkovská zkouška se skládá ze čtyř částí:
 Já a skauting
 Moje družina a oddíl
 Oddílové doplňky
 Skautské dovednosti
Vidíš vedle každého bodu zkoušky písmena V a R? V tady
znamená, že ti bod potvrzuje vůdce/vůdkyně, a písmeno R,
že si ho můžeš plnit s rádcem/rádkyní. Možná si budou chtít
potvrzování rozdělit mezi sebe jinak. Nech je proto, aby do
políček dopsali písmena podle toho, jak uznají za vhodné.
Jakmile se s nimi shodneš na tom, že bod Nováčkovské zvládáš, požádej je o podpis do vedlejšího políčka.
Na konci každé části máš řádek pro sebe. Do něho se podepiš
na důkaz splnění všeho, co po tobě celá část (stránka) chtěla. Úplně celou zkoušku budeš mít splněnu ve chvíli, kdy se
budeš moct pochlubit vůdci/vůdkyni všemi čtyřmi svými
podpisy a získaš jeho/její podpis na závěrečnou stránku jako
stvrzení dokončení Nováčkovské zkoušky.
A teď už dost řečí a hurá do jejího plnění!
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Já a skauting
Vím, kdo je to skaut a jak se chová.

V
Znám a chápu skautský zákon, slib, heslo a denní příkaz.

V
Seznámím se se zakladateli a příběhem vzniku skautského
hnutí.

R
Poznám a používám základní skautské symboly (znak,
pozdrav, podání levé ruky).

R
Vím, jak se chovat na nástupu, a znám státní i junáckou
hymnu.
plní pouze ti, kteří nepřechází
od vlčat či světlušek

R

Popíšu skautský kroj a jeho součásti.
plní pouze ti, kteří nepřechází
od vlčat či světlušek

R

Pochopil/a jsem to nejpodstatnější z části Já a skauting.
Můj podpis
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Moje družina a oddíl

Oddílové doplňky

Seznámím se se všemi členy své družiny a poznám,
co kdo umí.

............................................................

R

Seznámím se se svým oddílem a střediskem.

R
Zúčastním se alespoň jedné výpravy s oddílem.

R
Pomohu s nějakou prací pro oddíl (úklid klubovny, brigáda v klubovně…).

V, R
............................................................

V, R
............................................................

V, R
............................................................

R

Poznám pravidla chování v oddíle, na akcích a v klubovně.
plní pouze ti, kteří nepřechází
od vlčat či světlušek

R

V, R
............................................................

V, R
............................................................

V, R
Poznal/a jsem svoji družinu i oddíl.
Můj podpis

4

Splnil/a jsem všechny oddílové doplňky.
Můj podpis
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Skautské dovednosti
Bezpečně rozdělám oheň bez použití papíru.

R
Vyzkouším si ošetřit poranění, se kterými se mohu často
setkat, a znám čísla tísňového volání.

R
Naučím se vázat 4 uzly, z nichž každý je pro jiné použití.

R
Sám si sbalím věci na schůzku, jednodenní i vícedenní
výpravu.
plní pouze ti, kteří nepřechází
od vlčat či světlušek

R

Vím, jaké základní vybavení si mám pořídit, a vím, jak o ně
pečovat.
plní pouze ti, kteří nepřechází
od vlčat či světlušek

R

Co teď, když už máš Nováčkovskou zkoušku splněnou?
Inkoust na posledním podpisu v tvé Nováčkovské zkoušce ještě ani nestačil uschnout a ty se
možná začínáš rozhlížet, co že tě v oddíle čeká
dál. Složením Nováčkovské nezůstáváš stát
uprostřed cesty, ba naopak. Teprve vrchol kopce, na který jsi jejím splněním vyšplhal, ti může
nabídnout pohled na vše, co tě v oddílovém
životě čeká. Mezi jinými je to například Stezka
– důmyslné knížečky, které tě budou provázet
tvým skautováním a při jejichž plnění neunikneš novým zkušenostem a zážitkům. Uspořádáš se svou družinou spoustu zajímavých projektů a vyzkoušíš si dovednosti,
které se hodí v životě umět. Další příležitostí budou odborky,
které ti pomohou stát se v oborech, které tě nejvíce zajímají,
skautským odborníkem.
Jak správně začínáš tušit, Nováčkovská zkouška byla důležitým, ale prvním schodem, na který tvé skautské kroky vstoupily. Před tebou je jich ještě spousta. Nezalekni se toho, že
tvá cesta vede znovu vzhůru a nebude často dvakrát jednoduchá. Věř, že nejkratší a nejsnadnější cesta nebývá cestou
nejsprávnější. Tak si na tuhle cestu nezapomeň přibalit pořádnou dávku vytrvalosti .

Datum dokončení zkoušky:
Prokázal/a jsem skautské dovednosti na úrovni Nováčka.
Můj podpis
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Podpis vůdce/vůdkyně oddílu:
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SKAUTSKÝ SLIB
Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:
sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době,
plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské,
duší i tělem být připraven/a pomáhat vlasti i bližním.
(K tomu mi dopomáhej Bůh.)

ZÁKON SKAUTŮ

ZÁKON SKAUTEK

1. Skaut je pravdomluvný.

1. Skautka je pravdomluvná.
2. Skautka je věrná a oddaná.
3. Skautka je prospěšná
a pomáhá jiným.
4. Skautka je přítelkyní všech lidí
dobré vůle a sestrou každé
skautky.
5. Skautka je zdvořilá.
6. Skautka je ochránkyní přírody
a cenných výtvorů lidských.
7. Skautka je poslušná rodičů,
představených a vůdců.
8. Skautka je veselé mysli.
9. Skautka je hospodárná.
10. Skautka je čistá v myšlení,
slovech i skutcích.

2. Skaut je věrný a oddaný.
3. Skaut je prospěšný
a pomáhá jiným.
4. Skaut je přítelem všech lidí dobré
vůle a bratrem každého skauta.
5. Skaut je zdvořilý.
6. Skaut je ochráncem přírody
a cenných výtvorů lidských.
7. Skaut je poslušný rodičů,
představených a vůdců.
8. Skaut je veselé mysli.
9. Skaut je hospodárný.
10. Skaut je čistý v myšlení,
slovech i skutcích.

SKAUTSKÉ HESLO
Buď připraven/a!

DENNÍ PŘÍKAZ SKAUTŮ A SKAUTEK
Každý den vykonám alespoň jeden dobrý skutek.

