
 
1. čím se řídí koťata 

● znám zákony koťat - umí vyjmenovat nazpaměť, ke každému vymyslet příklad, jak se 
zákonem může řídit 

● znám slib koťat -  přeříkat nazpaměť, vědět, co se tím vlastně slibuje 
● znám pozdrav kotěte - zdraví se pravou rukou, ukazováček a prostředníček 

vzpřímený, ostatní prsty v pěst, palec je překrývá. Palec symbolizuje, že silnější 
chrání mladší. Světlušky (holky) mají vzpřímené prsty u sebe, vlčata (kluci) od sebe 
(jako vlčecí uši) 

● vím, proč si koťata podávají levou ruku - je blíže k srdci 
● znám znak vlčat a světlušek-  umět zpaměti popsat, vlčata (kluci) mají hlavu vlka, 

světlušky (holky) mají trojlístek s nápisem “Pamatuj” 
● Vím, jak vypadá kroj -  skautská košile, oddílový šátek, v levé kapse píšťalka, žlutá 

šńůrka přivázaná na píšťalku a levé rameno, kalhoty/kraťasy/sukně přírodní barvy 
(hnědá, tmavě zelená, šedá), ponožky přírodní barvy 

2. moje země a město 
● znám státní vlajku České republiky - vybarvit, umět zpaměti popsat 
● vím, jak se mám chovat, když je nesena státní vlajka - v pozoru, zdravit (pozdravem 

kotěte), být potichu, případně zpívat státní nebo junáckou hymnu 
● znám hymnu České republiky a vím, jak se mám chovat při hraní státní hymny - umět 

přeříkat zpaměti její slova, v pozoru, zdravit (pozdravem kotěte) 
● vím, kdo je prezidentem České republiky - Miloš Zeman 

3. já 
● vím, kdy  jsem se narodil(a) (den, měsíc, rok) - napsat do nováčkovské 
● znám adresu domů (adresa + psč) 
● znám telefon na rodiče - alespoň 1 tel. číslo, napsat do nováčkovské 
● zúčastnil(a) jsem se 6 schůzek 
● zúčastnil(a) jsem se 3 výprav 
● ujdu alespoň 10 km s malým batůžkem 
● ujdu alespoň 2 km s velkým batohem 

4. příroda 
● vím, jak se mám chovat v přírodě - zbytečně nekřičet, neplašit zvířata, nepohazovat 

odpadky, neničit stromy, zbytečně neotrhávat rostliny 
● vím, proč je důležité starat se o přírodu - abychom měli vůbec kam jezdit na výpravy, 

abychom vůbec měli co jíst a pít, aby nevymírala zvířata a rostliny, abychom se 
nemuseli všude dívat na hromady odpadků 

5. zdraví 
● vím, jak se zachovat, když se někdo zraní na výpravě - ihned to nahlásit vedoucímu, 

případně sehnat nějakého dospělého v okolí (volat o pomoc, nebo dojít za někým, 
koho vidí), se zraněným nehýbat, posadit/položit ho, uklidňovat, pokud není v dosahu 
dospělý, volat 155 (podle typu zranění) 

● umím ošetřit puchýř nebo odřeninu náplastí - vzít vhodně velkou náplast, sundat z ní 
papírek, nedotknout se polštářku, nalepit na potřebné místo 

● vím, proč a kdy si mám mýt ruce a tělo - abychom nechytili nemoci, mýt ruce před 
jídlem, po záchodě, po přijití zvenku, před prací s jídlem, tělo mýt 1x denně (večer) 



● vím, proč a kdy si mám čistit zuby - 2x denně (ráno a večer), aby se nám nezkazily a 
nesmrdělo nám z pusy 

● vím, proč si mám stříhat nehty - aby se nám nezačaly lámat, abychom se jimi 
nepoškrábali (ani nikoho jiného), aby nám pod ně nelezla špína 

6. o koťatech 
● vím, jakou barvu má moje družinka -dozví se na schůzce 
● můj šestník je -dozví se na schůzce 
● znám přezdívkou/jménem všechny členy družinky - dozví se na schůzce, napsat do 

nováčkovské 
● znám jména vedoucích - napsat do nováčkovské, umět nazpaměť 

○ vedoucí oddílu: Míša - Michaela Sochorová,  
○ vedoucí Koťat: Veverka - Karolína Soukupová, Čmelák - David Sochor, Elík - 

Eliška Mašínová, Kuba - Jakub Švandrlík 
● můj oddíl se jmenuje - Rys 
● číslo mého oddílu je -  148 
● název mého střediska je STOVKA 
● číslo mého střediska je  100 
● znám základní signály oddílu a vím, co mám při nich dělat - pískají se píšťalkou. 

Dlouhé písknutí je čárka, krátké tečka (jako morseovka) 
○ .--.  znamená P (jako papírníci). Na tento povel musí všechna Koťata 

přiběhnout k vedoucímu, který povel pískal 
○ -- znamená M (mává). Na tento povel se svolávají Myšky (pro Koťata nic 

neznamená, ale měly by ho znát) 
○ -.  znamená N (nástup). Na tento povel začíná nástup, tedy každá družinka si 

stoupne do řady na určené místo 
○ - znamená T (trám). Je to pochodový povel, pokud je zapískán, ti co jdou 

vepředu se zastaví a počkají na poslední  
○ zvednutá ruka - když nějaký vedoucí zvedne ruku, musí každé dítě také 

zvednout ruku a být zticha 
● znám pokřik koťat - umět nazpaměť 

○ Zatím si hrajeme, 
chceme se smát, 
a naším cílem je 
Rysem se stát 

● znám ostatní kategorie v oddíle - napsat, Myšky (mladší děti), Rysové (starší děti) 
7. dovednosti 

● znám hodiny - umět na klasických (ne digitálních) hodinách poznat kolik je hodin, 
nebo je nastavit podle zadání na určitý čas. Je potřeba, aby děti hodiny opravdu 
znali, zejména kvůli nočním hlídkám na táboře. 

● umím zavázat tkaničky na botě tak, aby se mi nerozvazovaly 
● vím, co si mám vzít s sebou na schůzku - tužka, papír, KPZ, stezka (= nováčkovská 

nebo stopy), uzlovačka, zápisník, čistý kapesník, šátek, nůž, 3 papírové koule,pití, 
přezuvky 

● umím alespoň tři uzly z šesti základních (ambulanční spojka, škotová spojka, 
zkracovačka, autíčka = rybářská spojka, dračí smyčka, lodní smyčka) - umět uvázat, 
naučí se na schůzce, nebo se lze doma naučit podle návodů na internetu 



● vím, jak se chovat na schůzce a na výpravě - poslouchat vedoucí a šestníka (dítě, 
které vede družinu), chovat se podle zákonů a slibu, spolupracovat s ostatními, 
zapojovat se do programu, pomáhat ostatním, nehádat se, neprat se 

8. kultura 
● naučím se jednu novou píseň z kotěcího zpěvníku 
● nakreslím pěkný obrázek obrázek z výpravy 


