rádce

družinových rádců a rádkyň

V zimě spí jen medvědi
Zimní noci jsou tak dlouhé a vy nevíte, co s načatým večerem? Nenecháte-li se právě unášet šálivou vizí trojrozměrného světa – čili nenudíte-li se právě před televizí, mů41

žete vyvíjet milión různých činností. Už asi tušíte, kam
mířím. Chci vám doporučit aktivitu před pasivitou.
Tak například můžete vyrazit do lesa, který se oblékl do
zimního kabátu – odhalíte spící krajinu, kterou znáte
úplně jinak, nadýcháte se čerstvého vzduchu.
Můžete si přečíst hezkou knížku.
Můžete si jít zaběhat nebo zaplavat.
Společně se svou družinou můžete podniknout „kulturní“ akci – jít se podívat na výstavu obrazů, zajít na koncert folkové skupiny, ale i sami sehrát maňáskové divadélko pro menší děti a podobně.
V klubovně i mimo schůzku můžete podnikat mnoho jiných aktivit: hrát pohybové či stolní hry. Společně můžete přispět do vašeho oddílového, střediskového nebo
okresního skautského časopisu. Nebo dokonce do
Skauta-Junáka?
Ještě nikdo z vás se nepřihlásil o zápis do kroniky?
„Skautský oddíl bez kroniky je jako obec bez historie…“
A stačilo by popsat jen jeden list. Tak pokud nebudete vědět, co s načatým večerem, vzpomeňte na vaši kroniku –
bude vám za to velmi vděčná.
Stačí se trochu zamyslet – a nápady na činnost se jen pohrnou - ani to všechno nestihnete…
Jean

Únor
Skaut je ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
Skaut pozoruje přírodu a snaží se porozumět životu stromů,
květin a zvířat. Poznat zvyky a obyčeje savců, ptáků a ryb.
Z přírody si bere příklad. Skaut spojuje vztah ke kráse s ochranou přírody a ochranou cenných výtvorů. Skaut, který se sám
snaží kreslit, vyřezávat, modelovat z hlíny, zná lopotný zápas
člověka s hmotou. Ví z vlastní zkušenosti, jakou dá práci vyrobit něco, co je trochu k světu. Je mu proto každý výraz tvořivé42

ho lidského ducha cenný a nasadí pro jeho záchranu všechny
své síly.
Chodíš často do přírody?
Trháš zbytečně rostliny?
Zanecháváš po sobě v přírodě odpadky? Nebo se snažíš od nich
přírodu očistit?
Znáš život savců, ptáků a ryb u nás?
Přemýšlíš o lidských výtvorech kolem sebe?
Zajímá tě některé výtvarné umění?
Jak často projevuješ ochranu přírody a cenných výtvorů lidských skutkem?
J. Marek – Markýz

Kalendář
1. 2. 1912 – Vyšla naše první příručka „Český skaut“
11. 2. 1907 – Narodil se (a 2. 2. 1985 v Kanadě zemřel) brněnský skaut JUDr. Velen Fanderlik. Víte, kdo to byl?
22. 2. 1857 – Narodil se zakladatel skautského hnutí Robert
Baden – Powell
22. 2. 1889 – Narodila se Olave St. Clair Soames, která se provdala za R. Baden - Powella a později se stala světovou náčelní skautek. V roce 1926 byl den
společných narozenin manželů Baden –
Powellových vyhlášen za svátek všech
skautek světa – Thinking day – Den sesterství, jinak také nazývaný Den díků,
Vzpomínkový den nebo Den přemýšlení.

Plníte dál Modrý život? Diskutujte o tom, jaké dobré skutky
jste během minulého měsíce vykonali. Pomáháte starým lidem přes zimu, nezkušeným nováčkům v družině, spolužákům ve třídě, rodičům doma? Plníte dobré skutky kolektivně?
Zapisujte si je do kroniky na zvláštní vyčleněnou stránku.
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Připomeňte si Den sesterství
(22. 2.). PřijCte na schůzku ve
skautském kroji. Zaputujte do
skautské historie, povězte si o vzniku skautingu. Přečti si a na schůzce
povyprávěj některé poutavé příběhy ze života R. Baden – Powella
z knihy „Vlk jenž nikdy nespí“.
V nejlepším přestaň vyprávět a pokračuj zase příště. Pokud je ti kniha
nedostupná, vyber si něco ze
Skauta – Junáka, najdeš v něm
mnoho různých podmínek, které se
hodí k vyprávění, ke čtení. Nebo máte jiný, lepší zvyk na Den
sesterství? Napište o něm do redakce Skauta - Junáka.
Připrav si test znalostí z historie skautingu, českého státu,
tvého města, obce nebo regionu. Prověř znalosti svých členů
družiny testem v některé soutěži.
Uspořádej besedu o historii vašeho oddílu (družiny), střediska. Požádej o návštěvu na družinovce některého z oldskautů.
Celý měsíc pátrejte po historii vašich předků.
Kolik máte babiček a dědečků, případně prapředků? Jak se
jmenovali a čím byli? Uvědomte si, co všechno vaši předkové
uměli a dokázali. Ptejte se doma rodičů, pátrání (poznatky) si
zapisujte.
Namalujte si (nebo nakreslete) mapu kulturních, uměleckých a historicky významných památek v místě vašeho bydliště, ve vašem kraji, regionu. Do mapy zaznamenejte různé
hrady, zámky, kostely, kapličky, boží muka, sochy, kašny, státem chráněné stromy apod. Málo známá místa během jara
s družinou navštivte.
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Tvořivost
Zlikvidujte vánoční výzdobu klubovny. Klubovnu ukliCte a vyzdobte ji pro změnu ke Dni sesterství.
Ušijte si povlak (obal) na jídelní misku – ešus, sekeru, karimatku…
Ušijte si společně družinovou vlajku, nebo každý z vás indiánský medicínváček.
Postavte si ze špejlí model malého skautského tábora: stany,
bránu, stožár, kuchyň…
Vymodelujte si z moduritu malé postavičky (např. do skautského tábora) nebo přívěsky (osobní značky) na krk. Postup
výrobků z moduritu je popsán v příručce Skautskou stezkou.
Vyrábějte předměty z březové kůry. Zkuste nejprve „turbánek“ na šátek (viz Rádce skautské družiny – SP), dále pak různé misky, košíčky, indiánské symboly apod. Pokračujete v plnění odborek? Jediná odbornost nebo odborka vám poskytne
hned několik námětů na činnost na celý měsíc.

Příroda
V únoru bývají dny nejhoršího hladu
(zmrzlý sněhový povrch, ostrý severák,
zvěř i ptactvo jsou zesláblé.
Nezapomeňte na přikrmování ptactva
i zvěře – po domluvě s lesáky.
Podle knihy Výpravy za dobrodružstvím proveCte pozorování v přírodě
např. podle otázek z kapitol: Pozoruj
ptáky, Havrani, Veverky, Borovice,
Pupeny, Sněženka, Strom Robina
Hooda.
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Očekáváme příchod jara
Hledejte v přírodě na výpravě první známky jara. Kdo první
objeví sněženku nebo bleduli.
Pokračujte ve výcviku disciplín na Svojsíkův závod.
Mají všichni členové družiny správně vybavené skautské kroje? Sežeňte si náležité doplňky. Nosíte skautský kroj na každou schůzku? Nosíte si na každou schůzku družinové věci
a KPZ? Vedete si skautské zápisníky?
U příležitosti svátku narození manželů Baden – Powellových
se celý tento měsíc zaměřte na současný i historický skauting
na slib, zákon, heslo a symboliku Junáka. Vše si zopakujte nebo naučte formou her a soutěží. Mnoho námětů na činnost na
přípravu před závodem ti poskytne Rádce - příloha časopisu
Skaut - Junáka z roku 2000/2001 roč. 43.
Do her a soutěží v klubovně začleňte více šifrování. Mnoho
metod – způsobů šifrování je uvedeno v příručce Skautskou
stezkou.
Nakažlivé nemoci v zimě. Víte, jak se chránit proti nachlazení?

Výpravy, hry, sport
Výpravy: na pomoc lesu (přikrmování zvěře), sportovní (sáně, brusle, lyže), dobrodružné (motivované knihou – polární
expedice, překonávání překážek, výstup na nejvyšší bod pohoří.
U břehu rybníka proberte první pomoc. Co dělat při proboření ledu?
Hry ve městě
Úkolovky (zaměřené na historii),
Mrtvé schránky, Honba za pokladem, Pamětní desky, Tajné posel46

ství… a další náměty najdete v Encyklopedii her – díl Hry ve
městě.
Sport v klubovně
Závody rychlosti, obratnosti, síly, Fit trojboj, Švihadlo.
Soutěže: hlavolamy, kvízy, logické hry, stolní deskové hry.
Brzy začnete chodit na pravidelné delší výpravy. Naplánujte
si cíle výprav. Poučte se o ochraně přírody, vystupování na
veřejnosti.

A znova tvořivost …
Téma měsíce: „Umím mluvit“. Zahrajte si nebo vymyslete rétorické hry a soutěže.
Pokračujte v soutěži Přečetl jsem knihu? Už jste se přihlásili
se do Skautského čtenářského kruhu ve Skautu - Junáku, můžete vyhrát knihu.
Svět poezie. Každý si z domu přineste báseň nebo sbírku básní, které se mu líbí. Každý báseň přečte, zarecituje. Máte
vztah k básním? Utkvěly vám nějaké básničky a říkadla z dětství? Které básně si pamatujete? Pokuste se každý napsat
krátkou báseň.
Nezapomeňte vyrobit a rozeslat pozdravy ke Dni sesterství.
Dopište zápisy do kroniky a skautských zápisníků. Svojsíkův
závod se blíží.
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Orbis - Pictus (svět nakreslený v obrazech). Vyhlaste soutěž!
Kreslete a malujte, slepte koláž (na formát A3) např. na téma:
skautský zákon v mém životě, skautská historie, matka příroda, indiánské měsíce, svět fantazie, strach, spící krajina, „studie“ zvířete, moje oblíbená kniha, vyjádření citátu, myšlenky
apod.
Své výtvory vystavte v klubovně a udělejte si vernisáž.
Popište (obhajte) své práce slovy. Před soutěží si pročtěte kapitolu z příručky Skautskou stezkou „Umění kreslířské a malířské“.

Zahrajte si
Obchodní zástupci
Od 10 let – družina – délka do 30 minut
Hráči sedí v kroužku, vylosují některé písmeno, třeba „A“.
Každý postupně říká, jak se jmenuje, odkud přichází a co prodává, a to od příslušného písmene. Příklad: „Jsem Antonín,
přicházím z Arábie, prodávám angrešt.“
Hraje se rychle, kdo neví, co říct, vypadává. Po každém kole
se losuje další písmenko.
Svázaní
Od 12 let – stejně početná družstva – pro každé družstvo klíč na
asi 2 m dlouhém provázku – do 10 minut
Každé družstvo dostane klíč na provázku. Na povel začne první hráč z každého družstva protahovat klíč pod svým oblečením tak, že provázek musí procházet pod celým oděvem.
Když je „sešněrován“ první hráč, předá klíč dalšímu, atd.
Vyhrává skupina, která je „svázána“ dřív.

RÁDCE – příloha časopisu Skaut-Junák č. 5, roč. 45, 2002/2003
Z různých pramenů připravil Jan Švrček – Jean, kresby P. Joubert
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