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Ke stažení

Skautská stezka pro oddílové rady v pdf

Kompletní obsah krabice „Skautská stezka pro oddílové rady” v pdf. osahuje: Oba

stupně stezky a Nováčka, O stezce pro rádce a rádkyně i pro vedoucí, Kompetence

skautské výchovy, O vodáckých doplňcích a další.

Soubor Skautská stezka pro oddílové rady

Nováček a stezky

Jednotlivé sešity ve formátu pdf:

Soubor Nováček

Soubor První stupeň skautské stezky

Soubor Druhý stupeň skautské stezky

Textové verze stezek

Stáhněte si jen texty stezek a využijte je třeba pro přípravu oddílového programu

s citacemi z ní nebo zhuštěné stezky do kapsy.

Subor První stupeň textová verze

Soubor Druhý stupeň textová verze

Gra�cké prvky ke stezce

Stáhněte si různé gra�cké prvky ze stezky a využijte je v oddíle. Můžete vytvořit

pamětní listy, plakáty do klubovny, pozvánky, materiály k programům se stezkou.

Můžete si také často používané prvky nahrát do Canvy a tvořit v ní.

Tady si prohlédněte složku s prvky a stáhněte s ty  , které vás zaujaly.

Také si můžete stáhnout obrázky výzev ze stezky – v souboru najdete všechny ve

formátech .jpg, .png i .svg.

Soubor Obrázky výzev 

Tabulka na záznam plnění v google Tabulkách

https://stezka.skaut.cz/wp-content/uploads/2019/09/n%C3%A1hledov%C3%A1-pdf-k-posl%C3%A1n%C3%AD.zip
https://drive.google.com/file/d/137yP9OwiLV6SYWar02TlaSuAhBJI4BB7/view
https://drive.google.com/file/d/1nd6621zZn0RxvCtICLWpXJgGK8wqZVCf/view
https://drive.google.com/file/d/1RADe2pBKlDYIjp0aSXMB116kdb7wciff/view
https://stezka.skaut.cz/wp-content/uploads/2019/09/CESTA.docx
https://stezka.skaut.cz/wp-content/uploads/2019/09/CESTA2.docx
https://drive.google.com/drive/folders/1gFwmfg_K99ifOx7SuPYnOhsQwypQxUHJ?usp=sharing
https://stezka.skaut.cz/wp-content/uploads/2019/02/final.zip


Využijte tabulku plnění připravenou v Tabulkách google! Tabulka vám spočítá, kolik

procent stezky je splněno a umí počítat i s oddílovým rozšířením, vodáckými doplňky

nebo zamčenými stránkami.

Tady si tabulku můžete prohlédnout a zkopírovat

Pozor! Pro správné fungování je nutné vždy vytvořit kopii souboru. Pouhé kopírování

obsahu listů nepřekopíruje některé formátování, třeba zaškrtávání vodáckých doplňků

nebo podmíněné formátování.

Roční plán se stezkou

Zaujalo vás v materiálu O stezce skautů a skautek pro vedoucí jak Tapíři a Tapírky

plánovali rok se stezkou? Nebo se jen chcete inspirovat, jak zapojit Stezku do ročního

plánu? Prohlédněte si jejich plán a případně si ho zkopírujte na svůj google disk

(doporučujeme) nebo stáhněte (je možné, že se nestáhne všechno formátování).

Tady si prohlédněte Plán Tapírů a Tapírek

Družinový kalendář

Družinový kalendář přináší aktivity pro družinu na každý týden. Každá aktivita pomáhá

s plněním úkolu ze stezky nebo odborky. Aktivity jsou inspirovány významným dnem

v týdnu nebo ročním obdobím.

Soubor Družinový kalendář na aktuální rok najdeš na webu rádcovského rozcestníku

Příběhy ke skautskému slibu a zákonu

Příběhy ke skautskému slibu a zákonu od Edyho jsou příběhy bez ukončení. Kluci

a holky tak příběhy mohou uzavřít a obhájit.

Příběhy vyšly jako samostatná kniha, kterou lze koupit například na skautském e-shopu

 .

Edy namluvil 31 z příběhů, nahrávky najdete na skautském youtube kanále Příběhy ke

skautskému slibu a zákonu  (audio) nebo ke stažení na G disku Příběhy ke

skautskému slibu a zákonu – audiokniha  (Jiří Zajíc – Edy).

Pro inspiraci nabízíme krátkou metodiku, která může inspirovat v tom, jak k danému

příběhu rozvést s družinou širší diskuzi, či jaký k němu vytvořit program.

Soubor Metodika

https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tyUDeO_UyEyRSmyEyIlNl6Fh-T6RrmDc0D2AhOacIrQ/edit%23gid%3D185160504&sa=D&source=editors&ust=1617802227557000&usg=AOvVaw1U6ymnxrJOEfP2BPcoWS7j
https://www.google.com/url?q=https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DkaM2Wiux--Dy9mQB7pKDvemAQjLnE0GjkNcLSTAo1k/edit%23gid%3D1066294858&sa=D&source=editors&ust=1617802227558000&usg=AOvVaw2j6UwJ5g5wJK3_JSg_H2Bw
https://radce.skaut.cz/druzinovy_kalendar
https://www.obchod.skaut.cz/publikace/pribehy-ke-skautskemu-zakonu-a-slibu.html?listtype=search&searchparam=p%C5%99%C3%ADb%C4%9Bhy
https://www.google.com/url?q=https://www.youtube.com/playlist?list%3DPLwrxXR7hvVkiNpcY4cNUPZ71G_wcVpaps&sa=D&source=editors&ust=1617802227556000&usg=AOvVaw1qnrlNBt163zy3NY_JJb1o
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1msE-POQWqEX5_yo9Qh7OqXSkBIWF6IM1
https://krizovatka.skaut.cz/files/700bea02-dda4-4fce-9da2-3f267c61138f

