
POPIS AKTIVITY PODPISY

10 Dárek do zahraničí. Zjistím, jaká jsou partnerská města mé obce, 
jedno si vyberu, najdu v něm skauta nebo skautku, pro které vyrobím 

tematický šátek, a věnuji jim ho. (Pokud má obec žádná partnerská města nemá, 
domluvím se na konkrétním městě se svým patronem či patronkou.)

Já

Patron/ka

11 Zahraniční skauti a skautky. Vyhledám kontakt (např. s pomocí face-
bookových stránek Zahraničního odboru) se skupinou zahraničních skautů 

a skautek, kteří se aktuálně vyskytují na území České republiky, a něco s nimi 
podniknu (setkání, besedu, celodenní výlet).

Já

Patron/ka

12 Zahraniční odbor. Začnu působit jako externí spolupracující Zahraničního 
odboru (např. budu pracovat na dílčích projektech, přednášet o mezinárod-

ním skautingu na seminářích či vzdělávacích akcích dle svých možností).

Já

Patron/ka

13 Tréninkový kurz na GLOW. Absolvuju nejméně jeden z tréninkových 
kurzů na vzdělávací platformě WAGGGS GLOW a to, co se v něm dovím, 

vhodnou formou předám svému oddílu.

Já

Patron/ka

14 Cizí metodický materiál. Využiju cizí metodické materiály (např. body 
ze stezky, odborky a výzvy nebo jejich ekvivalent či příručky) při práci 

v oddíle.

Já

Patron/ka

15 Jsem patronem/patronkou této odborky.
(Pouze když plním R&R stupeň.)

Já

Patron/ka

16 Vlastní aktivita.
(V případě, že ti v odborce nějaká aktivita chybí, můžeš si po dohodě s patronem/

/patronkou vytvořit jednu vlastní aktivitu do doplňujících podmínek „Ukaž se“.)
Já

Patron/ka

DOKAŽ TO 
(hlavní podmínky)

UKAŽ SE 
(doplňující podmínky)

Mladší skauti a skautky     

Starší skauti a skautky          

Roveři a rangers                

(3)

(6)

(9)

(2)

(4)

(6)

Skautská odborka MEZINÁRODNÍ SKAUT / MEZINÁRODNÍ SKAUTKA ŽIVOT V ODDÍLE 

CÍL: Ti, kteří usilují o tuto odborku, by se měli zajímat o mezinárodní dimenzi 
skautingu. Měli by vědět, jak mezinárodní skauting funguje, znát jeho strukturu 
a nadnárodní organizace. Měli by se zúčastnit nejméně jedné mezinárodní 
akce, znát podobu skautingu v jiných zemích a jeho případné odlišnosti. 
V neposlední řadě by měli podporovat mezinárodní rozměr skautingu v oddíle 
a přátelství se skauty a skautkami z cizích zemí.

Mám splněno:

v kategorii mladší skauti a skautky dne: Podpis vedení oddílu

v kategorii starší skauti a skautky dne: Podpis vedení oddílu

v kategorii roveři a rangers dne: Podpis vedení oddílu

POČTY KE SPLNĚNÍ ODBORKY 
(aktivity si vybírám sám po poradě s patronem/patronkou)

MŮJ PATRON / MOJE PATRONKA 

MOJE JMÉNO 

Zapiš si do kolečka pořadové číslo/písmeno plněné aktivity. 
Po splnění aktivity si kolečko vybarvi barvou podle toho, jak ti plnění šlo.

 Zelená – „Tato aktivita pro mě byla celkem jednoduchá, její plnění mě moc neposunulo.“
 Oranžová – „Tato aktivita byla přiměřeně obtížná, její plnění bylo pro mě výzvou.“
  Červená – „Tato aktivita byla velmi náročná, její splnění bylo na hranici toho, co umím a znám.“

Pokud již máš aktivitu splněnou (vybarvenou) z předchozí věkové kategorie, přepiš si ji do řádku své aktuální věkové kategorie.

Skautská odborka

MEZINÁRODNÍ SKAUT
MEZINÁRODNÍ SKAUTKA



ZADÁNÍ AKTIVITY CO PLNĚNÍM AKTIVITY  PROKÁŽU, 
ŽE ZNÁM / UMÍM / DOKÁŽU VYUŽÍT? PODPISY

A Zahraniční kamarádství. Po dobu 
půl roku budu v aktivním kontaktu 

s blízkým člověkem ze zahraničí. S jeho 
pomocí připravím tematickou schůzku, 
která ostatním přiblíží, jak vypadá 
a funguje skauting v jeho zemi (např. 
pomocí her).

•  Prokážu schopnost aktivní komunika-
ce s jinými národy.

•  Umím vykonávat pravidelnou činnost 
(i díky své cílevědomosti).

•  Umím naplánovat schůzku a aktivně 
využít informace, které se dozvím. 

•  Získané informace dokážu zprostřed-
kovat ostatním.

Já

Patron/ka

B Den zamyšlení. Připravím akci či 
oslavu ke Dni zamyšlení s využitím 

aktuálních materiálů WAGGGS a tématu 
pro daný rok. 

•  Dokážu připravit a odvést akci.
•  Dokážu porozumět textu. 
•  Umím čerpat ze zahraničních mate-

riálů a případně je upravit na české 
podmínky. 

Já

Patron/ka

C Zahraniční skauting. Seznámím 
cizí skauty a skautky s tím, jak 

vypadá skauting v našem oddíle, co dě-
láme a co je pro český skauting typické.

•  Umím používat cizí jazyk na konver-
zační úrovni.

•  Dokážu určit, co jsou typické a zásadní 
prvky českého skautingu a jaká jsou 
jeho specifika.

Já

Patron/ka

D Simultánní výprava. Uspořádám 
simultánní výpravu a naplánuju 

aktivitu či hru pro svůj zahraniční 
protějšek. 

•  Umím naplánovat a vést akci.
•  Dokážu porozumět svému protějšku 

a komunikovat cizím jazykem. 

Já

Patron/ka

E Cizí odborka. Najdu si libovolnou 
odborku zahraniční skautské 

organizace, která odpovídá mé věkové 
kategorii, a splním ji.

•  Prokážu schopnost vyhledávat 
na  zahraničních stránkách. 

•  Dokážu si určit vhodné a dosažitelné 
cíle. 

•  Pokud daná zahraniční organizace 
nezná odborky v našem slova smyslu, 
pak si dokážu vybrat úkoly podobné-
ho formátu.

Já

Patron/ka

F Příprava zahraniční akce. Budu se 
podílet na přípravě zahraniční akce 

(Intercamp, Jamboree, CEJ atd.) nebo 
na ni pojedu jako člen servistýmu. /
/ Povedu naši oddílovou výpravu či 
výrazně pomohu s jejím vedením.

•  Dokážu se orientovat v cizojazyčném 
prostředí.

•  Dokážu pomoci s přípravou zahraniční 
akce.

Já

Patron/ka

G Mezinárodní skauting. Zjistím 
co nejvíce informací o skautské 

světové organizaci a proč jsme její sou-
částí. Své poznatky zábavnou formou 
představím oddílu. 

•  Dokážu se orientovat na mezinárod-
ním poli. 

•  Prokážu, že mám základní povědomí 
o postavení české organizace v rámci 
světového skautingu.

•  Umím předat zjištěné informace sro-
zumitelnou formou dalším lidem.

Já

Patron/ka

POPIS AKTIVITY PODPISY

1 Programy WAGGGS a WOSM. Zapojím se do nějaké z aktivit či programů, 
které organizují WAGGGS a/nebo WOSM (jiné než Den zamyšlení).

Já

Patron/ka

2 Promítání. Uspořádám promítání s ochutnávkou z dovolené/výpravy/expedi-
ce a představím danou zemi či lokalitu, včetně místního skautingu. Při přípra-

vě čerpám ze svých vlastních zkušeností, nikoliv z internetu.

Já

Patron/ka

3 Mezinárodní skautská akce. Zúčastním se mezinárodní skautské akce 
(např. jamboree, CEJ, Intercamp).

Já

Patron/ka

4 Debata s cizincem/cizinkou. Po domluvě s vedením pozvu k nám na schůz-
ku či akci cizince/cizinku dlouhodobě žijící u nás na debatu o jeho/její zemi 

a o tom, jak se u nás žije.

Já

Patron/ka

5 JOTA-JOTI. Zúčastním se JOTA (Jamboree On The Air) – JOTI (Jamboree 
On The Internet).

Já

Patron/ka

6 Cizojazyčné písničky. Naučím družinu dvě písničky, každou v jiném cizím 
jazyce, a podrobně vysvětlím, o čem se v nich zpívá. 

Já

Patron/ka

7 Zahraniční akce. Uspořádám jednu akci s oddílem ze zahraničí. 
Já

Patron/ka

8 Skautská centra. Navštívím alespoň jedno ze světových skautských center 
(např. Pax Lodge, Kandersteg, …) buď jako osoba zúčastněná, nebo vykoná-

vající dobrovolnickou činnost.

Já

Patron/ka

9 Zakázaný skauting. Zjistím, ve kterých zemích je skauting zakázaný a proč, 
případně dohledám, kde byl skauting v nedávné době založen/obnoven. Svá 

zjištění a názory zajímavou formou prezentuji své družině či oddílu, případně je 
uveřejním na Teepkovi či jinde. 

Já

Patron/ka

UKAŽ SE (doplňující podmínky)DOKAŽ TO (hlavní podmínky) 
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