
6. Po stopách skautingu. Poslechnu si, podívám se nebo si přečtu 
vyprávění o vzniku skautingu (u nás nebo ve světě), které pak 
převyprávím někomu dalšímu. 

7. Historická osobnost. Vyberu si nějakou historickou 
osobnost, která mě zaujala. Něco si o jejím životě 
zjistím a vysvětlím ostatním, proč bychom si z ní měli 
(nebo neměli) vzít příklad. 

 
 

8. Výlet do minulosti. Vyberu si, v jaké době bych 
chtěl/a žít, kdybych nežil/a právě teď. Napíšu si 
alespoň pět věcí, v čem se liší od současnosti.  

 
 

9. Stará řemesla. Vyzkouším si dvě řemesla, která dříve byla běžná 
a dnes už zanikla nebo zanikají. Zkusím objevit, zda se v okolí tomuto 
řemeslu někdo věnuje, a navštívím ho. 

10. Oddílový den. Napíšu záznam o jednom dni, který prožil náš oddíl 
společně. Napíšu ho tak, aby si ho mohli přečíst světlušky a vlčata za 
pět let a pochopili z toho, jak tenkrát oddílový den vypadal.

1. Historický příběh. Vyberu si příběh z dávné či nedávné historie nebo 
historickou událost, která se udála v mém okolí, a převyprávím ho šestce. 

2. Notýsek plný památek. Navštívím alespoň pět památek (např. hrad, 
zříceninu, zámek, klášter, synagogu, skanzen, historické centrum 
libovolného města…). O každé si napíšu nějaké informace a nalepím si 
do notýsku její obrázek. 

3. Provázení. Během procházky po našem městě či vesnici představím 
šestce nebo svojí rodině tři zajímavá místa, která jsou v okolí. 

4. Státní svátky. Zjistím, jaké slavíme státní svátky a proč. Vyberu 
si jeden a připravím pro šestku jeho připomínku nebo oslavu. 

5. Knížky o minulosti. Přečtu si dvě knížky věnující se historii (mohou 
být komiksové) a vyberu si alespoň pět pro mě nových informací, které 
řeknu ostatním. 

Historik / Historička
Zajímá mě, co se dělo v dřívějších dobách, a umím si z toho vzít poučení pro 

dnešek. Rád/a se dívám kolem sebe, poznávám nová místa a přemýšlím, proč 
tak vypadají a kdo tam asi žil. Vím, jak uchovávat vzpomínky na své zážitky, které 

také jednou budou minulostí, abych se k nim mohl/a vracet. 

Splněno dne:

Podpis vedení oddílu:


