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18. oddíl Templáři Zlín  

Program na duben 2020 

 

Program je na obdodí od 7. 4. do 19. 4. 2020. Za splění některých aktivit održíš body 
do oddílového bodování.  Výsledky z bodovaných aktivit můsíš poslat do 19. 4. jednotlivým 
garantům, jinak body nebudou započítané. Plnění programu je dobrovolné. V případě 
nejasností kontaktuj jednotivé garanty. Rádci zajistí informaci o programu svým členům 
v družině. Nový program bude ke stažení na oddílových stránkách 20. 4. 2020.  

Se stiskem levice za celý organizační tým 

Ondra 
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Přehled aktivit a garantů: 
 

 
Pořadí 

 

 
Aktivita 

 
Garant 

 
Kontakt 

 
Pozn. 

1 Stezka – 
improvizované 
pomůcky 

Ondra, Vik OH18@seznam.cz  

Stezka – Buď 
připraven 

Dennis dennis.vaculik@seznam.cz   736439663 

2 Hlavolamy Ondra OH18@seznam.cz  

3 Hraní deskových her Kryštof kr.pleva@gmail.com    

4 Rukodělky Dennis, Raf  ales.jaros@gmail.com    

5 Odborky Viz. program   

6 Dotazník Vik Vikinson2@gmail.com    

 

1. Oddílová stezka 
 

Hledání řešení – vyzkoušel jsem improvizované prostředky ochrany.  
(garant – Ondra, Vik). 

 Umím vyrobit improvizovanou roušku ze šátku a dvou gumiček. Návod viz: 
https://www.facebook.com/pavli.burkova/videos/2611739559045793/ 

 Vyfotím se s improvizovanou rouškou, vhodným prostředkem pro ochranu zraku a 
rukou (lyžařské brýle a gumové či jiné rukavice). 

 Fotku pošlu Ondrovi. Za splnění 5 bodů. 
 
 

Buď připraven – projít cestu na skautských stránkách Buď připraven. 
 (garant – Dennis). 

 Zaregistruj se  a projdi dvě cesty na stránách https://www.budpripraven.cz/  
 Konkrétně cesty:  

o Buď připraven na nebezpečí internetu 
o Buď připraven na zradu techniky 

 Zapiš si z každé hry kolik jsi získal bodů a kolik ti zůstalo životů. Oboje pošli 
garantovi. 

 Za každou splěnou cestu získáš 3 body. 
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2. Hlavolamy 
 

Hlavolamy můžeš vyluštit sám nebo zapojit i celou rodinu. Výsledek vyfoť a pošli garantovi. 
Za každý vyluštěný hlavolam získáš 2 body.  

Zápalkový hlavolam – První hra – Z jednoho trojúhelníku tři. 
 Složte na stolní desce ze šesti dřívek rovnostranný trojúhelník. Viz. Obrázek. Potom 

proveďte malé kouzlo – přiberte k šesti dřívkům jedno navíc a vytvořte tři 
rovnostranné trojúhelníky. Budou pochopitelně menší.  

 Uvažuj logicky, každý trojúhelník má tři strany. Tři krát tři je devět, ale my máme jen 
sedm dřívek. Z toho počtu se dají složit dva celé samostatné trojúhelníky. Ukol zní: 
sestavit Tři rovnostranné trojúhleníky! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápalkový hlavolam – Druhá hra – čtverce. 
 Na obrázku vidíte osm čtverců. Ale když se podíváš pozorněji, zjistíš, že jich je ve 

skutečnosti jedenáct.  Osm malých a tři velké, složené ze čtyř malých. Některé 
čtverce se vzájemně překrývají.  

 Odeber z tohoto obrazce čtyři dřívka tak, aby z jedenácti čtverců zbylo jen pět.  
 Je to otázka dvou sekund. Jak dlouho potrvá něž přijdeš na to, která dřívka odstranit. 
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3. Hraní deskových her 
 

Na odkazu https://cs.boardgamearena.com/  si vytvoříš svůj 
herní účet, kde zadáš e-mail, uživatelské jméno a heslo. 
 
Bude se hrát v čase od 15:00 do 17:00 hod.  
 
Zájemci se přihlásí garantovi Kryštofovi.  
 
Termíny kdy se bude hrát: 9. 4. a 16. 4. 2020. 

. 
 
 
Hry pro duben: 
 
Solo - podobná známé hře uno - hráči se snaží zbavit svých 
karet v ruce. 
Sabotér - závod mezi trpaslíky a sabotéry - trpaslíci se snaží 
vykopat zlato a sabotéři se jim v tom snaží zabránit 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. Rukodělky 
 

Blíží se čas velikonoc. Proto si můžete 
vyzkoušet uplést Pomlázku. 

Pomlázka 
Budete potřebovat: 

○ 9 - 10 proutků vrby (čím tlustší tím 
hůře se s ní pracuje) 

○ provázek  
○ mašle 

Návod na upletení pomlázky: 

https://www.youtube.com/watch?v=E2oMLzDl9KU&fbclid=IwAR3Kcb0ysRw5diriSG0GAMen9QGzdfe
XuxbLVU1XRJo8XwO5UqjEdaBC7m4 

Až bude mít pomlázku hotovou, vyfoť se s ní a fotku pošli Dennisovi. Místa, kde se dají 
najít proutky na upletení pomlázky zveřejní Raf na FB stránkách oddílu. 

Za fotku dostaneš 10 bodů. 



 

5. Odborky 
 

Junák vytvořil nový systém odborek. Je
https://odborky.skaut.cz/ 

Na každou odborku si musíš vybrat Patrona, 
jednotlivých podmínek odborky je možné i zpětně. Každý blok programu budeme přidávat 
další odborky, které si můžete splnit z
komunikovat. Odborky jsou rozdělené na
splnění dostaneš 15 bodů do oddílového bodování 
nášivku. 

Vybrané odborky a garanti: 

Filmař  
 

Filmař – garant a patron odborky je 

https://odborky.skaut.cz/filmar
● Zpracování videa
● Umístění videa
● Filmový přehled
● Natočení reportáže
● Základní funkce 

kamery 
 

V případě zájmu a dotazů se obrať na Dennise.

 

Reportér 
 

Reportér – garant a patron odborky je 

https://odborky.skaut.cz/reporter/

 

 

 

V případě zájmu a dotazů se obrať na Vika.
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Junák vytvořil nový systém odborek. Je jich celá řada, celkový přehled najdeš na stránkách: 

Na každou odborku si musíš vybrat Patrona, který bude dohlížet na její průběh. Uznání 
jednotlivých podmínek odborky je možné i zpětně. Každý blok programu budeme přidávat 

odborky, které si můžete splnit z domova. Vždy bude určený garant, se kterým můžete 
komunikovat. Odborky jsou rozdělené na tři stupně. Do 12 let, od 13 do 15 let a roveři. Za 

ění dostaneš 15 bodů do oddílového bodování a máš právo na  kroji nosit příslušnou 

garant a patron odborky je Dennis  

https://odborky.skaut.cz/filmar-filmarka/ 
Zpracování videa 
Umístění videa 
Filmový přehled 
Natočení reportáže 
Základní funkce 
kamery  

případě zájmu a dotazů se obrať na Dennise. 

garant a patron odborky je Vik  

https://odborky.skaut.cz/reporter/ 

případě zájmu a dotazů se obrať na Vika. 

jich celá řada, celkový přehled najdeš na stránkách: 

který bude dohlížet na její průběh. Uznání 
jednotlivých podmínek odborky je možné i zpětně. Každý blok programu budeme přidávat 

domova. Vždy bude určený garant, se kterým můžete 
13 do 15 let a roveři. Za 
na  kroji nosit příslušnou 
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6. Dotazník aktivit 
 
Připravili jsme pro tebe krátký dotazník týkající se budoucího programu, který 
budeme připravovat pro Vás. Vyplnění zabere pár minut a můžeš ovlivnit co si 
zahrajete. Dotazník najdeš na níže uvedeném odkazu: 
 
https://docs.google.com/forms/d/1ZKd4_5xoQYgefMa3hPEjqedQXcwJfE694dXQBQauLVc/vi
ewform?fbclid=IwAR1DA1GBIVZqpQihYLMjSuKF4TW7uE-
n8mVpMXPQE37REhloaz9JSW5jvZI&edit_requested=true 
 
Děkujeme za vyplnění dotazníku. 
  
Měj se pěkně a těšíme se, jak nás zahrnete svými odpovědmi. 
 
 

Rychlost, Um a Radost z díla, 
v tom je nás 18 síla! 

 
 
 
 

 


