Příroda kolem nás

Je fyzicky zdatný, pohyb ho baví.

Buď připraven

Je připraven na různé situace včetně krizových.

Hledání řešení

Umí řešit problémy, kriticky pracovat s informacemi,
učí se z řešení problému.

Tábornická praxe

Uplatní se při táboření oddílu.

Tvořivost a zručnost

Rád se rozvíjí v tvořivosti a zručnosti.

Já a můj život

Rozvíjí a prohlubuje vlastní sebepoznání a duchovní život.

Moje svědomí

Naslouchá svému svědomí, které je formováno na základě
skautského slibu a zákona.

Osobní rozvoj

Cíleně se rozvíjí se v různých schopnostech
(rozumové, emoční apod.).

Vztahy

Navazuje, udržuje a rozvíjí kvalitní vztahy.

Komunikace mezi
lidmi, vyjadřování

Komunikuje s ostatními s cílem navázání kvalitních vztahů.
Umí se vhodně vyjadřovat.

Pomoc druhým

Pomáhá druhým.

Moje rodina

Chápe rodinu jako důležitou a je jejím aktivním členem.

Moje parta

Umí skautsky žít ve skupině neskautských vrstevníků.

Družina jako tým

Umí být platným členem týmu.

Já v demokracii

Je aktivním občanem v demokratickém společenství.

Propojený svět

Uvědomuje si propojenost světa a svou roli v něm.

Rozmanitost světa

Oceňuje rozmanitost a vnímá ji jako příležitost.

Příběhy našeho světa

Skrze příběhy světa nachází nové porozumění.

Pobyt v přírodě

Rád pobývá v přírodě a umí se v ní chovat.

Vnímání přírody

Prožívá krásu a jedinečnost přírody,
vnímá a poznává příběhy krajiny.

Poznávání přírody

Učí se porozumět přírodě a krajině kolem sebe.

Hodnota přírody

Uvědomuje si hodnotu přírody,
rozvíjí a kultivuje svůj vztah k přírodě.

Šetrné chování

Chová se šetrně a ví proč.
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