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Úvod
Vítejte u balíčku aktivit ke Dni 
zamyšlení 2023:  
Náš svět, naše poklidná budoucnost

Co je to Den zamyšlení?

Den zamyšlení je již od roku 1926 dnem 
mezinárodního přátelství. Každý rok se 22. února 
sejdou skauti a skautky, aby oslavili skautské 
hnutí, navázali kontakt s jinými oddíly a strávili 
čas společně. Dovídají se o globálních 
problémech, které ovlivňují jejich místní 
komunity, a navrhují, jak se k nim postavit. Také 
pomáhají s fundraisingem pro 10 milionů skautů 
a skautek po celém světě. 

Myšlenka Dne zamyšlení poprvé spatřila světlo 
světa, když se skautky sešly v USA na čtvrté 
Světové konferenci WAGGGS. 

Za slavnostní den byl zvolen 22. únor, neboť 
právě v tento den se narodili jak Olave Baden-
Powell, světová skautská náčelní, tak i lord 
Baden-Powell, zakladatel skautského hnutí. 
Během mezinárodního dne dívek v roce 2020 
jsme se zeptali skautek mladších 18 let ze sta 
zemí, jaké problémy je nejvíce trápí a co by na 
světě chtěly změnit. Na základě těchto dat jsme 
se dozvěděli, že jejich největší obavy se týkají 
životního prostředí. Proto jsme jako téma Dnů 
zamyšlení v letech 2022-2024 zvolili Náš svět, 
naše budoucnost. 

V roce 2023 pokračujeme druhým rokem na naší 
tříleté cestě, během které se z našich skautů  

2023: Náš svět, 
naše pokojná budoucnost 

2024: Náš svět, naše vzkvétající budoucnost 
Životní prostředí a globální chudoba

2022: Náš svět, naše rovná budoucnost
Životní prostředí a genderová rovnost

Sledujte WAGGGS na sociálních sítích. 

@WAGGGSworld

a skautek stanou environmentálně uvědomělí 
vedoucí. 

Každý rok stavíme na tomto environmentálním 
tématu a zkoumáme vazby mezi životním 
prostředím a dalšími globálními obavami. Letos 
se zamýšlíme nad tím, jak se můžeme poučit od 
přírody a jak s ní můžeme spolupracovat, 
abychom vytvořili mírumilovnější a bezpečnější 
budoucnost pro chlapce a dívky po celém světě.
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Splnění tohoto balíčku aktivit umožní skautům 
a skautkám po celém světě:

Pojďme do toho společně

Pokud se chcete dozvědět víc o historii Dne zamyšlení, klikněte sem.

propojit se s přírodním 
světem ve svých vlastních 

životech rozpoznat důležitost 
přírodní harmonie  

a potřeby vyváženého 
ekosystému 

prozkoumat, co se 
můžeme naučit od 
přírody, zejména  

s ohledem na péči, mír  
a budování komunity

chovat se ve svém vlastním 
životě, ve své komunitě  

a i jinde tak, aby přinášeli 
mír prostřednictvím přírody 



Náš svět, naše poklidná budoucnost

Den zamyšlení byl pro skauty a skautky 
odjakživa příležitostí k vzájemnému setkávání  
a oslavám našeho globálního hnutí. Je také 
příležitostí prozkoumat témata, která jsou 
důležitá pro dívky a mladé ženy, a pozitivně 
ovlivnit náš svět. 

Na základě znalostí získaných v průběhu 
minulých let budeme společně pracovat na 
tom, abychom vytvořili bezpečnou 
budoucnost plnou míru pro dívky a chlapce 
na celém světě. Na základě pochopení role, 
kterou klimatická změna hraje v narušování 
světového míru a bezpečnosti, se zaměříme 
na to, co se můžeme naučit od životního 
prostředí, abychom vytvořili vyvážený  
a mírumilovný svět. 
Přestože mír v přírodě vypadá pro každého 

jinak, pro účely tohoto balíčku budeme 
zkoumat různé úrovně vztahů v přírodě - 
osobní, komunitní a globální. Sami za sebe 
se zamyslete nad tím, jak zapadáte do světa 
kolem sebe a kdy se cítíte v souladu se svým 
životním prostředím. Na komunální úrovni 
se mír dostavuje ve chvíli, kdy zvažujeme, 
jak vyvážit rozličné potřeby, a hledáme 
cesty, jak společně spolupracovat na hledání 
přírodní harmonie, která oslavuje  
a respektuje rozdíly. Po celém světě musíme 
prozkoumávat metody péče a braní ohledů 
jak na přírodní svět, tak na lidi žijící na světě 
s námi. Všechny tyto rozličné aspekty 
mírumilovného prostředí nám mohou 
pomoci dosáhnout světa, který má před 
sebou mírumilovnou budoucnost. 

Z balíčku aktivit ke Dni zamyšlení 2021, Společně pro 
mír: „Mír neznamená pouze absenci války, ale také 
důstojnost, bezpečnost a dobré bytí pro všechny. 
Každý má jinou definici míru. Může se jednat  
o cokoliv od vnitřního pocitu štěstí a úsměvu na 
tvářích našich nejbližších až po řešení konfliktů  
v rámci komunity a ukončení násilí a škodlivých 
praktik ve světě.“ Abyste letošní téma mohli 
prozkoumat více a zjistit něco o míru v širším 
kontextu, můžete si prohlédnout balíček aktivit ke 
Dni zamyšlení 2021 – naleznete ho zde. 
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Náš svět, naše poklidná budoucnost

Habitat
Domov zvířete nebo rostliny. Téměř každé místo 
na Zemi, od rozpálených pouští po nejmrazivější 
bloky ledu, je habitatem nějakých druhů zvířat  
a rostlin. Většinu habitatů tvoří komunita zvířat  
a rostlin společně s vodou, kyslíkem, půdou či 
pískem a kameny. (Britanica Kids)

Biodiverzita
Všechny rozličné druhy života, které člověk 
nalezne na jednom místě, včetně zvířat, rostlin, 
hub a dokonce mikroorganismů, jako jsou 
bakterie, které tvoří náš přírodní svět. Diverzita  
a rovnováha jsou potřebné k tomu, aby tyto 
druhy dokázaly ve svém ekosystému 
spolupracovat. (World Wildlife Fund)

Supervize a péče
Zodpovědné užívání a ochrana 
přírodního prostředí.

Ekosystém
Geografická oblast, ve které rostliny, zvířata  
a další organismy společně s počasím a krajinou 
vytvářejí bublinu života. (National Geographic)

Při procházení tímto balíčkem můžete narazit na nové termíny 
týkající se životního prostředí, o kterých se toho budete chtít 
dozvědět více. Věnujte dostatek času tomu, abyste si prošli následující 
termíny ještě před tím, než se pustíte do aktivit samotných. 

Slovníček

Pokud ještě 
neznáte koncept klimatické 

změny nebo pokud si chcete 
rozšířit své znalosti týkající se tohoto 

tématu, podívejte se na aktivity z první 
oblasti balíčku aktivit ke Dni zamyšlení  

z roku 2022 „Náš svět, naše rovná 
budoucnost“. Naleznete ho zde: Den 

zamyšlení 2022 – balíček aktivit 
wagggs.org).

5



Jak vybrat dary
Do Fondu můžete přispět po využití balíčku 
aktivit, podobně jako jste to dělali v minulých 
letech - online zde nebo prostřednictvím 
formuláře na zadní straně tohoto balíčku. Také 
tak můžete učinit během propagace míru  
v přírodě s ostatními, neboť Den zamyšlení 
sjednocuje nás všechny a podporuje globální 
skautské hnutí.

Letos jsme také vytvořili jedinečnou aktivitu, 
kterou vás chceme podpořit ve fundraisingu. 
Můžete dokončit letošní aktivitu Fondu Dne 
zamyšlení „Chození po světě“ a cestou potkat 
dárce, rodinu a přátele, kteří přispějí. (Instrukce 
naleznete na straně 54.) 

Jak dary zaslat
Co je třeba udělat s financemi, které se vám 
podařilo nashromáždit? Máte dvě možnosti, jak 
zaslat své příspěvky do WAGGGS:   
 
       Prostřednictvím své národní asociace: 
Nejprve kontaktujte svou národní organizaci. 
Mnoho národních asociací vybírá příspěvky, 
které pak hromadně zasílá do WAGGGSu.

       Přímo do WAGGGS: šekem, kartou či 
bankovním převodem. Také se můžete pustit do 
fundraisingu a darovat online. 

Pro dárce z USA je určen World Foundation 
for Girl for Girl Guides and Girl Scouts Inc. 

Jakmile obdržíme váš dar, zašleme vám děkovný 
dopis Dne zamyšlení s certifikátem jako vyjádření 
díků za vaše úsilí.

Fond Dne zamyšlení

V roce 1932, šest let poté, co vznikla myšlenka na 
Den zamyšlení, se nedílnou součástí našeho 
mezinárodního hnutí stal fundraising. Na  
7. Světové konferenci belgická delegátka 
podotkla, že na narozeniny se zpravidla dávají 
dárky, a my dodnes tuto tradici dávání darů 
ctíme. Díky těmto darům má ještě více dětí po 
celém světě možnost zapojit se do skautského 
hnutí. 

Uplynulých pár let bylo opravdovou výzvou kvůli 
pandemii covid-19, která ovládla celý svět. 
Pandemie také velmi zasáhla Den zamyšlení  
a prostředky, které byly běžně vybrány na 
podporu skautingu po celém světě. Méně darů 
výrazně ovlivnilo některé z projektů, které fond 
podporuje, jako jsou například vůdcovské 
workshopy pro mladé ženy, podpora skautských 
organizací po celém světě a vývoj balíčku aktivit 
ke Dni zamyšlení.

S postupným zotavováním celého světa  
a možností se zase vídat se svými družinami, 
oddíly a přáteli, se kterými budete procházet 
aktivity pro letošní rok, doufáme, že budete 
pokračovat v darech určených pro Fond Dne 
zamyšlení v podobné míře jako předtím. Vaše 
dary umožní více skautům zažít mezinárodní 
hnutí skrze události jako seminář Juliette Low  
a umožní jim stát se vedoucími, kteří přinesou 
do svých komunit pozitivní změny. 

Dárci v USAFond Dne zamyšlení
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„Nezáleží na tom, co člověk má, ale kým je. Dá se 
měřit pouze schopnost člověka dosáhnout harmonie 
a souznění s dalšími lidmi a s přírodou; chápat význam 
myšlenky a zažívat krásu akce. Zkrátka najít v životě 
radost.“
Indira Gándhíová

Fond Dne 
zamyšlení pomohl podpořit naši kampaň  

16 dní aktivismu a také pomohl rozvinout projekt Global 
Advocacy Champions, kde se dívky a mladé ženy učí mluvit samy 
za sebe. Dále tento fond také mezi mnoha jinými aktivitami 

podporuje vznik samotného balíčku aktivit ke Dni zamyšlení.  

Díky příspěvkům z Fondu Dne zamyšlení a podpoře ze strany 
některých  z našich nejvýznamnějších dárců a partnerů WAGGGS 

dokázal vytvořit platformu Campfire - transformativní online digitální 
výukovou platformu pro skauty a skautky po celém světě, která jim umožňuje 
navázat kontakty, sdílet zdroje, budovat vzdělávací a tréninkové nástroje  

a mnoho dalšího! Platformu Campfire naleznete zde.



Jak používat tento balíček?

Nezapomeňte používat skautskou 
vzdělávací metodu, abyste vytvořili 
zkušenost, která je relevantní, vzrušující, 
dostupná a vedená lidmi samotnými.

Společně jako skupina rozhodněte o tom, 
kterým činnostem se v každé sekci budete 
věnovat.

Tam, kde je to vhodné, povzbuďte  
a podpořte členy svého oddílu, aby převzali 
vedení při plánování a provádění aktivit. 

Dobře se připravte

U některých aktivit zvažte práci v malých 
skupinkách, nebo jak by se mohla celá 
skupina zapojit do stejné aktivity najednou. 

Naplánujte si během aktivit a po jejich 
skončení čas na diskuzi a reflexi. 

Nebojte se úprav, díky kterým lépe 
vystihnete zájmy a vzdělávací potřeby 
všech členů skupiny. 

Nahlas řekněte, že je tento prostor 
bezpečný pro všechny, kdo se chtějí 
účastnit. 

Vytvořte si jako skupina jasná pravidla, 
která budou podporovat vzájemný respekt 
a otevřenost vůči všem, a domluvte se, jak 
bude skupina tato pravidla dodržovat. 

Zdůrazněte, že vše, co si sdělíte, je důvěrné. 

Mějte přehled o tom, co se aktuálně děje ve 
vaší komunitě a ve světě, co může mít 
dopad na členy vašeho oddílu. 

Příprava bezpečného prostoru

Buďte si vědomi svého moderujícího přístupu, 
abyste si byli jistí, že všechny hlasy budou mít 
dostatek prostoru k tomu, aby byly vyslyšeny. 

Buďte připraveni kdykoliv přizpůsobit svůj 
program. Pokud vede oddíl hlubokou a zaujatou 
konverzaci, je v pořádku změnit své plány  
a dopřát mu čas konverzaci dokončit. 

Při konverzaci o různých problémech se vyhněte 
generalizaci. 

Naplánujte si, jak podpoříte členy oddílu  
v mluvení, nebo vyhledejte podporu, když se 
nebudou cítit bezpečně, a vykomunikujte to  
s oddílem. 
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Jak získat nášivku 

Vytvořte bezpečný prostor
Pomocí kroků uvedených na předchozí stránce vytvořte 
prostředí, kde má každý svou hodnotu a je schopen se 
plně zapojit. Všichni by se měli cítit zapojeni, 
respektováni a vyslechnuti, když se rozhodnou stát si za 
svým a adresovat obtížné problémy. 

Z každé ze tří oblastí si zvolte jednu aktivitu, do 
které se pustíte.

Přečtěte si příběh a dokončete své vybrané 
aktivity, abyste se dostali k akčnímu bodu.

Vytvořte plán, jak se podílet na závěrečné 
aktivitě, výzvě „Chození po světě“, 
a dokončete tak celý balíček. 

GRATULUJEME! 
Právě jste získali nášivku ke Dni zamyšlení. 
Objednejte si nášivky ke Dni zamyšlení online. 



Průvodce aktivitami

Pátrání Miku - Úvod do příběhu Dne zamyšlení 

Pomocí svých smyslů se propojte se světem 

Bez rovnováhy není mír

Hudba všude kolem nás

Hra Osadníci míru

Vytvořte si svou vlastní zahradu

Závěrečná aktivita: Chození po světě

Název aktivity Čas

10 min

15 min

15 min

20 min

20 min

30+ min

Variabilní

Všechny aktivity v tomto balíčku jsou 
aplikovatelné i na online prostředí.

Online aktivity

Pokud se chcete věnovat aktivitám ke Dni 
zamyšlení online, přizpůsobili jsme a vytvořili 
řadu digitálních aktivit, které mají účastníky 
propojit s přírodním světěm a pomoci jim 
používat technologie ke vzdělávání a povzbuzení. 
Odkaz na aktivity naleznete zde.

K některým aktivitám v rámci balíčku jsme také 
přidali doporučení na rozličné způsoby, jak 
můžou být upraveny. Mnoho aktivit vytvořených 
vyloženě pro venkovní prostředí se nedá lehce 
upravit, ale kreativitě se meze nekladou - 
zejména, pokud budou aktivity ve vašem 
prostředí fungovat. Pokud máte kreativní nápady, 
jak zpracovat online programy, podělte se o ně  
s námi a dalšími lidmi na naší platformě 
Campfire!

Pokud se chcete sejít naživo, vždy si nejprve 
ověřte informace a doporučení Junáka 
ohledně skautských aktivit v dané době.

Ujistěte se, že dokážete pro svůj oddíl 
vytvořit bezpečné a soukromé prostředí  
a že máte svolení rodičů propojit se se 
svým oddílem online. 

Tipy ohledně bezpečnosti v online prostředí
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Vhodné do online prostředí Vhodné pro jednotlivceUvnitř/venku

obojí

Venku

obojí

obojí

obojí

obojí

Venku

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

ano

Protože skautské družiny v různých zemích 
pracují s různými věkovými kategoriemi, 
používáme obecné označení doporučených 
věkových rozmezí pro každou aktivitu. Všechny 
aktivity byly připraveny tak, aby je bylo možné 
použít ve všech věkových kategoriích. 

Využijte online platforem, které mají dobré 
bezpečnostní kontroly, a předem se 
ujistěte, že s nimi umíte pracovat. Pokud 
vám práce online není příjemná, obraťte se 
s žádostí o pomoc na ostatní.

Popovídejte si se svými skauty a skautkami 
o tom, jak se bezpečně pohybovat v online 
prostředí, předtím, než se pustíte do plnění 
aktivit  
v tomto balíčku, které využívají sociální 
média. 

Ujistěte se, že máte povolení od svých skautů  
a skautek a jejich rodičů či zákonných zástupců 
dávat fotky a videa online. 

Do žádného publikovaného obsahu nevkládejte 
žádné osobní informace nebo informace, které 
by mohly vést k identifikaci osoby.

Pokud obdržíte útočné či jinak nevhodné 
komentáře, zablokujte je a účet nahlaste. 

Zamyslete se nad tím, zda plnění aktivit online nepovede  
k vyloučení některých členů z činnosti, a vymyslete způsob, jak 
se tomu vyhnout. Můžete například najít jednodušší  
a přístupnější online platformu, zařídit členům oddílu přístup  
k technologii, kterou potřebují, nebo jim poskytnout zdroje  
a materiály, aby se mohli na aktivitách podílet.  

Prosíme, prohlédněte si aktivity předem a rozmyslete se, 
které budou pro vaši družinu nejvhodnější. Tento balíček 
je možné dokončit během 90minutové schůzky, ale 
některé družiny mohou být aktivitami inspirované 
natolik, že se jim budou věnovat dokonce na několika 
schůzkách. 

11



Příběh Dne zamyšlení:  
Cesta Miku  
Téma letošního balíčku ke Dni zamyšlení „Náš 
svět, naše pokojná budoucnost“ jsme se rozhodli 
olemovat čtením příběhu, který si účastníci čtou 
při postupném procházení aktivitami. Mnoho 
kultur po celém světě má příběhy, ve kterých 
figuruje příroda a které v sobě obsahují poučení 
a vysvětlení příčiny a následku. Při psaní našeho 
příběhu ke Dni zamyšlení jsme se inspirovali 
všemi pěti regiony WAGGGS.   

Během procházení příběhu se setkáte s několika 
problémy v přírodě, které bude vaše skupina 
muset „vyřešit“ tím, že dokončí aktivitu uvedenou 
v dané oblasti. Stačí, když dokončíte pouze jednu 
aktivitu z každé oblasti, proto si vyberte takovou, 
která zajímá vaši družinu  
a která bude nejlépe fungovat ve vašem prostředí. 
Poté, co aktivitu dokončíte, si přečtěte další část 
příběhu a zjistěte, co se bude dít dál. 

Celkem zde jsou tři různé oblasti s možností 
výběru aktivity, po kterých následuje závěrečná 
aktivita „Projít celý svět“. 

Začněte svou cestu Dnem zamyšlení přečtením 
úvodní části příběhu a představením účastníků.

Propojení se světovými centry
Světová centra zdůrazňují důležitost míru ve skautingu a ve 
skautském hnutí a jsou místem, kde vznikají mezinárodní přátelství 
a porozumění; místem nových zážitků a prozkoumávání našeho 
světa prostřednictvím skautingu. Navštivte světová centra a zjistěte 
víc. 

Využijte příběh naplno

Účastníci se mohou střídat v hlasitém 
předčítání jednotlivých úryvků družině. 

Pokud máte dostatek času, můžete si  
s účastníky jednotlivé úseky příběhu 
přehrát. 

Zeptejte se účastníků, zda znají nějaké 
příběhy z jejich vlastní kultury, které se 
vztahují k tématu míru v přírodě. 

Podpořte účastníky v dalším zkoumání 
světa tím, že vyhledáte více příběhů  
z celého světa, které mohou sdílet  
s družinou na další schůzce. 

Příběh je založený na různých vyprávěních  
z celého světa, proto pokud se setkáte  
s konceptem, který se od vaší kultury liší, 
nezapomeňte účastníkům vysvětlit, co se  
v příběhu děje. 

Více informací o světových 
centrech naleznete na místech 
označených těmito ikonkami.
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ÚVOD: Les nám představí Miku. Příběh Miku byl inspirován estonským vyprávěním. Jméno hlavní 
postavy nicméně bylo trochu upraveno. Miku je japonské ženské jméno, které znamená „krásná 
obloha“ nebo „budoucnost“, a závěr příběhu odkazuje na záchranu přírody a její budoucnost. 

PRVNÍ ČÁST: Kukuřičné panenky byly upraveny na základě příběhu severoamerického kmene Zuni, 
zatímco Past na myši byla upravena na základě nigerijského příběhu, který poukazuje na sílu Ubuntu 
(vztahu mezi všemi žijícími věcmi).

DRUHÁ ČÁST: V arabské mytologii je Bahamut zobrazován jako obrovská ryba, která nese velkou 
krávu, obrovský kámen, anděla a celý svět na svých zádech.

TŘETÍ ČÁST: Amrita je založená na příběhu z Rádžasthánu v severní Indii. Tento příběh je založen na 
skutečné postavě ze 14. století, která se dokázala postavit za to, čemu věřila. 
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Les
Začněte schůzku ke Dni zamyšlení přečtením tohoto úvodu do 
příběhu, abyste navodili téma. 

Byla studená a chladná noc v lese a Miku měla hlad. Všude kolem ní byly 
vysoké stromy plné písní a pachů, zatímco zvířata a ptáci poběhovali po zemi 
a zpívali ve větvích. Ale ona se cítila naprosto sama.

Té noci si toho les povšiml. Řekl Miku, aby si přála cokoliv na světě a že jí to 
zařídí - pokud ovšem neporuší zákony přírody.

Miku to velmi potěšilo a začala si přát vše, o čem kdy snila - chutné jídlo, 
měkkou postel, praskající oheň, který ji zahřeje. Po celém světě lidé viděli štěstí 
Miku a začali les také žádat o splnění svých přání. Les začal být unavený  
a zoufalý z toho, jak se snažil udělat každého šťastným, ale nikdo si toho 
nevšiml. Proč se starat o přírodu, když se ona postará o ně? 

Jednoho dne uprostřed sněžné zimy se Miku rozhodla, že jí zima vadí,  
a prohlásila „Lese, ať je hned slunečno a teplo!“
Ale to bylo proti zákonům přírody! 

K hrůze Miku celý les prostě zmizel. Miku si uvědomila svou chybu - žádala 
příliš a zapomněla se starat o zem a půdu. Země byla nyní holá a prázdná, 
zvířata neměla žádný domov a svět už neměl co dalšího nabídnout.

Naštěstí zde byl stále čas k nápravě. Jako oddíl budete cestovat po celém světě 
a řešit problémy, které má Miku se svou zemí. Budete zkoumat, jak funguje 
příroda, nacházet cesty, jak chránit přírodní svět, a budete bránit tomu, aby se 
ze země stal přílišný mrzout. S vaší pomocí toto nebude konec příběhu - vy, 
váš oddíl a všichni členové skautského hnutí mohou rozhodnout, jak to 
opravdu skončí.

Nejprve potřebujeme znát jméno našeho hrdiny! Všichni členové oddílu by 
měli zodpovědět tyto čtyři otázky. Máte společné některé oblíbence?



Věnujte chvíli tomu, abyste se poznali s dalšími hrdiny, kteří se s vámi vydají na tuto výpravu, než 
budete pokračovat do další části. Na základě velikosti vašeho oddílu ho můžete rozdělit na menší 
skupinky. Když jste se nyní seznámili se svými spoludobrodruhy, můžete pokračovat ve své cestě 
Dnem zamyšlení za záchranou lesa čtením další části příběhu.

JMÉNO SKAUTA/SKAUTKY:

OBLÍBENÉ ZVÍŘE:

OBLÍBENÝ KUS PŘÍRODY:

VÝRAZNÝ SKAUTSKÝ OKAMŽIK: 

Pax Lodge
Pax Lodge je „místem, kde se  
z cizinců brzy stávají přátelé“. Toto 
centrum se nachází  
v Hampsteadu, Severním Londýně, 
hned vedle mezinárodního ústředí 
WAGGGS. Latinské slovo pro mír, 
pax, bylo obsaženo také v názvech 
domů Baden-Powella v Anglii (Pax 
Hill) a v Keni (Paxtu), odtud také 
pochází inspirace pro název Pax 
Lodge.
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Kukuřičné panenky a myš
Kukuřičné panenky měly životně důležitou práci - každé jaro tančily, aby 
naučily nové rostliny, jak se mají protahovat a růst, čímž udržovaly ekosystém 
propojený, aby všechny bytosti mohly žít pospolu.

Mezitím myš hladově čekala na jarní rostlinky - celou zimu spala, snila o jídle, 
a jakmile začala kukuřice růst, hned měla velkou dobrotu k snědku! 

Ale poté celý les zmizel. Panenky se zoufale snažily každému ukázat, že je něco 
špatně; bez rostlin, vody a zvířat jako myši se cítily osamocené a hladové - ale 
lidé se jejich obavám vysmáli. Jak by mohl tanec souviset s rostlinami? Lidé se 
nestarali o to, odkud jejich věci pocházely, prostě jich chtěli víc! 

Panenky vzdaly svou snahu a schovaly se v horské jeskyni. Nové rostliny, které 
se nyní snažily prodrat na povrch, bojovaly, byly ztracené a zmatené - jak 
vlastně mají růst? Jak mají svými kořeny dosáhnout pro vodu a jak mají ze 
slunce vytvářet živiny? Myš byla podobně zmatená - zoufale čichala kolem  
sebe a hledala jídlo, ale když požádala o pomoc ostatní zvířata, byla hrubě 
odmítnuta. Nebohý tvoreček se vplížil do lidského obydlí, ale k jeho hrůze 
byla na podlaze pastička! Myš hledala a hledala, ale dokud rostliny nezačnou 
opět růst, nebylo zde nic k jídlu.

Pokud se vám podaří najít způsob, jak se propojit s přírodou nebo znovu 
vybudovat řetězec mezi všemi rozličnými životními formami v ekosystému, 
přesvědčí to panenky, aby začaly opět tančit a doplnily řetězec - poté mohou 
rostliny opět růst a myš bude mít opět co jíst!
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Vyberte si aktivitu z této oblasti, 
kterou dokončíte a tím ukážete soulad, 
který vznikne.
Poté, co dokončíte tuto aktivitu, se 
přesuňte na další část příběhu.  

Aktivita 1a - Vzkvétající ekosystém

NEBO 

Aktivita 1b - Ukažte, jak spolu 
všechno v přírodě spolupracuje

Our Chalet 
Our Chalet, místo položené vysoko  
v krásných švýcarských Alpách, je 
centrem dobrodružství, nových kontaktů  
a přátelství již od roku 1932. Our Chalet 
nabízí úchvatné pohledy na hory a mnoho 
dalších věcí k vidění i k dělání v přilehlé 
oblasti, kde rozhodně objevíte mnoho 
zajímavého a propojíte se s přírodou. 







Propojte se se světem  
pomocí svých smyslů

V této aktivitě prozkoumáte své osobní 
propojení se životním prostředím a budete 
reflektovat vnitřní mír, který může pocházet 
z času stráveného venku. 

Příprava & materiály 

Použijte svých pět smyslů k propojení s přírodou. 
Pomocí otevření našich myslí a smyslů vůči 
přírodě kolem nás se zvyšuje naše povědomí  
o životním prostředí. Návrat do přírody  
a vědomé vztahování se k přírodnímu světu 
přináší mnoho výhod včetně snížení stresu, 
většího pocitu ukotvení, vytváření klidu, utišení 
úzkostí a načerpání energie.

 15
min

tužka papíry

1 Jděte ven. Můžete jít na trávu, do 
komunitní zahrady nebo někam do 
divočiny - prostě kamkoliv venku!

2 Rozptylte se, potichu si sedněte  
a soustřeďte se na svět kolem sebe. 

3 Vyberte si konkrétní smysl (zrak, čich, 
hmat, chuť či sluch) a minutu pozorujte 
přírodu pomocí tohoto smyslu.

4 Sdílejte s ostatními svá pozorování  
a pocity, jaké ve vás vyvolaly.
Všímali jste si stejných, nebo různých 
věcí? 
Pomohla vám tato aktivita ke zklidnění 
a propojení s přírodou? Pokud ano, jak?

5 Opakujte aktivitu se zaměřením na různé 
smysly.

AKTIVITA 1A



Roveři a roverky

Pomocí svého zraku najděte něco:

Pomocí svého sluchu najděte něco:

Pomocí svého hmatu najděte něco: 

Pomocí svého čichu najděte:

Zamyslete se nad svou chutí a najděte: 

bílého

co praská

hrbolatého

měkkého

co vydává zvířecí zvuk

mokrého

pichlavého

co vrže

S čím se dá vytvářet hudba

květinu která voní

Co jedí lidé

oblíbenou vůni

co jedí zvířata

hlasitého

teplého

hladkého

ve tvaru srdce čeho je pět kusů

malého

Světlušky a vlčata

U mladších dětí můžete použít zvíře jako 
inspiraci a průvodce, aby se děti zaměřily 
na své smysly. Můžete použít jeden  
z příkladů níže nebo si vytvořit vlastní.

Uši jelena 
(mají vynikající sluch)

Orlí zrak 
(vidí široko daleko)

Medvědí nos 
(mají skvělý čich)

Pavoučí nožky 
(jsou velmi citlivé na dotek)

Myší pusa  
(dokážou rozeznat mnohem více chutí než lidé)

U starších můžete uspořádat honbu za 
pokladem. Každý se v tichosti pohybuje na 
vyznačeném území a pozoruje oblast všemi 
pěti smysly. Každý vytvoří seznam toho, co 
viděl, a vymění si ho se svým kamarádem. 
Zopakujte procházku, ale použijte seznam 
svého kamaráda jako průvodce při vašich 
pozorováních.

Příklady možných stop během této honby 
za pokladem:

Tip: Připomeňte účastníkům, že by 
při pozorování přírody neměli 

přírodu rušit. Chceme zachovat její 
krásu, aby si ji mohli vychutnat  

i další. 

vzorovaného
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V této aktivitě prozkoumáme rozmanitost 
živoucích věcí na zemi, dozvíme se, co je to 
habitat a jak jsou lidé a zvířata propojeni  
v jednom ekosystému.

Příprava & materiály 

Klubíčko vlny

1 Posaďte se do kruhu; pokud je vaše 
skupina velká, tak vytvořte dva menší.

2 Země je domovem mnoha různých druhů 
zvířat. Místo, kde žijí zvířata, se nazývá 
habitat. 

3 Střídejte se v házení klubíčka vlny  
v kruhu. Když ho chytíte, řekněte jméno 
zvířete a oblast, kde podle vás žije.

4 Držte se příze a hoďte klubíčko jinému 
člověku v kruhu.

5 Každý účastník řekne jiné zvíře a místo, 
kde podle něj žije, a pomůže tak vytvořit 
síť.

6 Poté, co se každý dostal ke slovu, se 
podívejte na síť, kterou jste vytvořili.

7 Pokračujte, dokud vás budou stále 
napadat další zvířata, a snažte se klubko 
házet různým lidem, abyste vytvořili co 
nejkomplexnější síť.

My všichni nazýváme tuto planetu naším 
domovem a jsme vzájemně propojeni.

Bez rovnováhy  není mír
AKTIVITA 1B

Světlušky a vlčata

 15
min
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Považujete 
člověka za součást této 
sítě? My všichni jsme 

propojeni a společně sdílíme své 
domovy na zemi. Co podle vás 
zvířata a lidé potřebují ve svých 
domovech, aby byli šťastní? Jak 

vypadá dobrý habitat 
pro zvířata?



Bez rovnováhy  není mír
AKTIVITA 1B

Skauti a skautky, roveři a roverky 

Během této aktivity se dozvíme o důležitosti 
všech organismů v ekosystému a zjistíme 
více o konceptu potravinové sítě  
a rovnovážné povaze ekosystému. 

Příprava & materiály 

klubíčko vlny

páska

perokousky 
papíru

nůžky

Na jednotlivé kousky papíru napište názvy následujících typů 
organismů. Do každé kategorie si můžete vybrat konkrétní 
zvíře, které je běžné ve vaší oblasti. Budete potřebovat 
rostlinu, hmyz, hmyzožravce, býložravce, masožravce, 
všežravce, farmáře a slunce. Například můžete použít luční 
kobylku, myš, lišku a jiné.

1 Vezměte si list papíru s názvem organismu 
a přilepte ho na sebe tak, aby ho všichni 
mohli přečíst.

3 Aniž by pustilo konec, hodí slunce 
klubíčko dalšímu organismu a řekne, jak 
jsou v ekosystému vzájemně propojeny. 
Například slunce může hodit klubíčko 
květině, protože slunce pomáhá rostlinám 
růst.

4 Nový člověk se chytne vlny a hodí klubíčko 
dalšímu, přičemž opět sdělí, jak jsou spolu 
propojeni.

2 Vaše družina představuje ekosystém, ve 
kterém budete zkoumat způsoby, jakými 
jsou organismy vzájemně provázány. 
Stoupněte si do velkého kruhu, uprostřed 
kterého bude stát jeden člověk představující 
slunce. „Slunce“ začne s klubíčkem a bude 
držet jeho konec.

15
min
15

min
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6 Zatáhněte za jeden pramen klubíčka  
a sledujte vibrace, které to způsobí na celé 
síti. Povšimněte si, že kdyby byť jen jedno 
vlákno bylo přerušeno, narušilo by to 
celou síť. Přemýšlejte nad důvody, proč 
mohou být různé části našeho ekosystému 
narušeny. 

5 Pokračujte s házením dalším lidem  
v kruhu, dokud nevytvoříte v centru síť. 
Nezapomeňte si držet kousek klubíčka, 
než ho hodíte někomu novému. Jakmile 
budou všichni propojeni, chytněte 
všechny prameny klubíčka a vytvořte 
pevné spojení.

7 Debatujte a rozhodněte, co může být 
nejnáchylnější ke změně, a s pomocí 
nůžek tuto část sítě odstřihněte. Co se 
stane, když se objeví takový volný konec?

8 Povídejte si o tom, co se stalo. 
Co se stalo, když byl organismus 
odebrán z ekosystému? 
Viděli jste ve skutečném životě další 
ukázky ekosystému, který nebyl  
v rovnováze?
Jak může rozmanitý a vzkvétající 
ekosystém podpořit pokojnou planetu? 

Slovníček

hmyzožravec

zvíře, které se živí 
hmyzem, červy 
a dalšími 
bezobratlými

masožravec

zvíře, které se živí 
ostatními zvířaty

býložravec 

zvíře, které se živí 
rostlinami 

všežravec 

zvíře, které se živí jak 
rostlinami, tak 
dalšími zvířaty 

Přizpůsobení online prostředí 
Ukažte obrázek s různými organismy rozmístěnými po celé stránce. Účastníci jeden po druhém 
používají kreslicí online nástroj, kde propojují organismy a sdílejí důvody, proč je napojit na 
skupinu. Popovídejte si o tom, co se stane, když jeden z organismů zmizí.

Příklady: ježci, 
mnoho 
různých ptáků 
nebo ještěrky

Příklady: pandy, 
sloni, zajíci, koaly či 
jeleni

Příklady: lvi, orli, 
pavouci, krokodýli 
či vlci

Příklady: medvědi, 
psi, prasata, šakali, 
krysy, veverky  
a opice
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Lidé si uvědomili, že jste měli pravdu – svět může fungovat pouze tehdy, když 
je ekosystém v rovnováze, a je na nich, aby to spravili! Shromáždili se  
u úpatí hory, na které se schovaly kukuřičné panenky, a velmi hlasitě volali své 
omluvy. Také slíbili, že si budou navždy pamatovat vše, co jste je naučili, a že se 
budou starat o všechny součásti životního prostředí.

Kukuřičné panenky se začaly jedna po druhé vynořovat a pustily se do tance. 
Lidé zajásali, rostliny začaly hrdě růst vzhůru a myš si šťastně nacpala tvářičky 
kukuřicí. Ekosystém opět zesílil. Skvělá práce!

Naneštěstí se ozval hrozný rámus, který otřásl celou zemí. Měli byste zjistit, co 
ho způsobilo...





Zemětřesení 
Na světě existuje mnoho příběhů vysvětlujících zemětřesení - jeden z těchto 
příběhů vypráví o Bahamutovi, obrovské rybě, která na svých zádech nese 
býka, na kterém je deska z drahokamů, na které stojí anděl držící zemi. Tato 
bytost se snaží udržovat zemi stabilní a v rovnováze. Ale když se něco pokazí, 
býk a deska se začnou na Bahamutových zádech viklat...

Od chvíle, kdy ze země Miku zmizel les, země začala naštvaně nadávat, což 
vedlo k tomu, že se začala třást a viklat. Proč rostliny nerostou? Proč je půda 
tak suchá? Kde jsou mé stromy, které mě svým stínem chrání proti sluníčku? 
Vytvářely tak dobrý klobouk.

Pokaždé, když si země stěžuje, poskakuje její povrch nahoru a dolů. Rostliny 
nemohou najít klidné místo k růstu a pro všechny je nemožné pohybovat se 
kolem! Pokud toto dokážete vyřešit, pak společně bezpečně vybudujeme les  
v okamžiku.

Pomozte světu, aby se usadil, prostřednictvím dokončení jedné z následujících 
aktivit. Zvolit si  můžete buď hudební aktivitu, ve které se naladíte na přírodní 
harmonie světa, abyste zklidnili zemi (aktivita 2a), nebo si zahrajete hru, ve 
které budete budovat komunitu, abyste došli k rovnováze u světových zdrojů 
(aktivita 2b). 
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Kusafiri
Na Africké konferenci v roce 
2010 bylo jednohlasně schváleno, 
že africké předsednictvo 
prozkoumá možnosti světového 
centra v tomto regionu. V říjnu 
roku 2015 získalo „Páté“ světové 
centrum své nové jméno, 
Kusafiri. Kusafiri znamená ve 
svahilštině „cestovat“.

Pomozte světu, aby se usadil

Aktivita 2a – Dokončete hudební aktivitu, ve které 
se naladíte na přírodní harmonie světa a tím 
zklidníte zemi.

NEBO  

 Aktivita 2b – Zahrajte si hru na budování 
komunity, ve které vytvoříte rovnováhu 
ohledně přírodních zdrojů.
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Hudba všude kolem nás
Během této aktivity se budeme propojovat se světem přírody a budeme zkoumat 
mírumilovné harmonie přírody za pomoci vytváření hudby. 

Věděli jste, že Pythagoras a další filozofové po 
celém světě věřili tomu, že všechny planety jsou 
uspořádány na základě matematických poměrů  
a vydávají svůj jedinečný zvuk? Veškerý kosmos 
existuje v harmonii a je v nějakém ohledu 
hudební entitou. 

Je možné najít v přírodě harmonii? 

 20+
min

Zejména u mladších věkových kategorií je vhodné mít po 
ruce nějaké ukázky druhů hudebních nástrojů nebo 
rytmických vzorů. Pokud se místo konání schůzky nenachází 
blízko k přírodě, možná budete muset nasbírat přírodní 
materiály v předstihu. Aby bylo jednodušší uskutečnit tuto 
aktivitu, vyhledejte si hudební nástroje využívající přírodní 
zdroje předem. 

plastové 
lahve

provázky nebo 
gumičky

1 Udělejte si procházku v přírodě a na chvíli 
se zastavte a naslouchejte. Šustění listí 
vydává jemný, relaxační zvuk, který zní 
téměř jako šeptání. Co dalšího slyšíte? 
Hudba je všude kolem nás! Pokud 
nemůžete jít ven, nechte družinu, aby se 
zamyslela nad zvuky přírody. Můžete si 
dělat poznámky nebo nahrát všechny 
zajímavé zvuky, které uslyšíte. 

2 Jak na vás pobyt v přírodě působí?  
V rámci celé družiny napište krátkou 
zprávu či větu, která bude popisovat vaše 
myšlenky a pocity.  

3 Jaký je váš nejoblíbenější zvuk v přírodě? 
Je to hřmění? Nebo dešťové kapky, když 
se rozpleskávají na chodníku? Zurčení 
potůčku? Vlny narážející na břeh?   

Příprava & materiály 

zařízení 
nahrávající 
zvuk

nůžkypřírodní 
materiály

AKTIVITA 2A

Například můžete vyrobit chrastítko ze semínek, kamínků či 
listů, které vložíte do plastové lahve nebo papírového kelímku. 
Z dutého předmětu a několika klacků můžete vytvořit buben, 
z větve a několika gumiček můžete udělat banjo a na klapání 
můžete použít kokosové skořápky nebo dřevěné bloky. Ke 
tvoření zvuků můžete použít také mnoho dalších věcí nebo 
přírodních materiálů, které objevíte. 

papírové 
kalíšky
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4 Rozhlédněte se kolem sebe. Už odedávna 
lidé používali přírodní materiály k výrobě 
hudebních nástrojů. Co můžete použít ke 
tvorbě hudby? 

5 V menších skupinkách se zamyslete nad 
tím, jaký hudební nástroj můžete vytvořit 
při použití přírodních materiálů, které 
vidíte kolem sebe (klacky, kamínky, listy 
apod.), provazu a dalších recyklovaných 
materiálů. Nezapomeňte, že všechno, co 
vydává zvuk, může vytvářet hudbu.

6 Vytvořte si svůj hudební nástroj. Každý 
skaut a skautka by měl/a mít svůj vlastní 
nástroj a všechny nástroje v rámci jedné 
skupiny by měly být stejné.  

7 Vymyslete ve své skupině rytmický vzor 
inspirovaný přírodou a příběhem Miku. 
Tento vzor může představovat mizející les 
nebo ohlušující zemětřesení. Můžete také 
vytvořit uklidňující zvuky, které mají 
zemi pomoci k návratu do její přirozené 
rovnováhy. 

8 Zkombinujte všechny rytmické vzorce  
a vytvořte tak větší hudební kompozici. 
Můžete je hrát postupně za sebou, nebo je 
vrstvit na sebe. Přehrávání rytmických 
vzorů můžete zahájit a stopnout, kdykoliv 
budete chtít. Nebojte se experimentovat  
a měnit dynamiku (hlasitost), tempo 
(rychlost) a texturu. Můžete se dokonce 
dohodnout, kdo bude dirigentem, který 
bude rozdávat instrukce družině pomocí 
gest rukou.Online alternativu této aktivity, ve které budete 

prozkoumávat virtuální les a vytvářet svou vlastní 
hudbu inspirovanou přírodou, naleznete zde.

Pokud budete chtít, můžete svoji 
kompozici předvést svému oddílu, jinému 

oddílu nebo ji můžete dokonce nahrát a sdílet 
s WAGGGS! Během Dne zamyšlení 2023 se 

budeme setkávat v přírodě, míru a harmonii!

Zpíváte rádi? Do své kompozice můžete 
přidat i melodii. Můžete improvizovat, nebo 

složit melodii. Můžete zpívat sólo nebo ve 
skupině! Prozkoumejte všechny možnosti! 



Během této aktivity se dozvíme více  
o prvcích mírové komunity, ve které je 
dostatek domovů pro lidi, habitatů divoké 
zvěře a technologií, které svět potřebuje, 
aby byl šťastný. 

Jedná se o aktivní a zábavnou hru, při které 
běháte kolem a organizujete se do menších 
skupinek, které představují různé druhy 
komunit.  Tato hra se nejlépe hraje ve 
velkých skupinách, minimum je 6 hráčů.  

Příprava hry Vytváření akcí 

1 Každý ve skupině si postupně vybírá 
jednu věc dle svého výběru, např. klacek, 
kámen nebo list (případně podobný 
nalezený kamínek).

1 Vytvářejte a provádějte akce pro kamínky, 
klacky a listy. Například kamínky se 
mohou seskupit do klubka, listy se mohou 
chvět ve větru a klacky mohou natahovat 
své ruce nad hlavu. 

2

2

Jako skupina nyní představujete různé 
součásti komunity. Každý, kdo má kámen, 
je domovem pro lidi, ve kterém mohou 
žít. Každý, kdo má list, je habitatem, ve 
kterém dospívají zvířata. A každý, kdo má 
klacek, je nástrojem, který dokáže vytvořit 
něco jedinečného pro svou komunitu. 

Poté vytvořte akci pro malé zemětřesení, 
například kroucení se na místě, a velkou 
akci, jako třeba běh na bezpečné místo  
v místnosti. 

Během této hry budete pro každý předmět a malé 
a velké zemětřesení předvádět různé akce. 

Potřebujete nasbírat 3 různé typy přírodních 
materiálů, dost na dva předměty na osobu. Může 
se jednat o klacky, kamínky, listy či jiné věci, 
které můžete najít. Může je hledat celá družina 
na začátku hry, nebo je můžete mít připravené už 
předem. Pokud nejsou dostupné žádné přírodní 
materiály, můžete použít alternativní předměty, 
ke kterým máte přístup.

Příprava & materiály 

listy klacky kameny

Hra Osadníci 
míru

AKTIVITA 2B

Světlušky a vlčata

 20
min
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Pravidla hry Průběh hry  

1 Pokud se objeví malé zemětřesení, musí 
každý předvést svou akci tak rychle, jak 
jen dokáže.

3 Pobíhejte kolem, dokud někdo nezakřičí „stop“. 

2 Pokud se objeví velké zemětřesení, musí 
každý vrátit své zdroje zpět na ústřední 
hromádku a vybrat si znovu. 

4 Předveďte akci typickou pro váš objekt  
a rozhlédněte se kolem, kdo představuje 
co. 

5 Poté pokračujte ve běhu, dokud neuslyšíte 
instrukce typu: „Najděte shodnou dvojici“, 
„Najděte někoho jiného“ či „Malé 
zemětřesení!“ 

6 Někdo bude vyvolávat sérii různých 
kombinací v závislosti na velikosti družiny 
a počtu zdrojů. Například: 

• vytvořte komunitu (tu představuje alespoň jeden 
klacek, jeden kámen a jeden list)
• vytvořte komunitu s velkým habitatem (více listů)
• vytvořte komunitu s mnoha domy (hodně kamenů)
• vytvořte obrovský habitat (s velkým množstvím listů) 
• vytvořte velké město (s mnoha kameny) 

Cílem hry je běhat kolem a seskupit se do různých 
skupin tak rychle, jak jen to půjde. Ve chvíli, kdy 
máte vytvořit komunitu, je zapotřebí alespoň 
jednoho klacku, jednoho kamene a jednoho listu. 
Jedna osoba bude vyvolávat instrukce pro zbytek 
skupiny.  

Na konci hry proberte několik otevřených otázek týkajících se toho, jak vybudovat 
a udržet dobrou komunitu: 

1. Existují i další věci, které můžeme vybudovat  
z kamene (kromě domovů)?  

2. Jak můžeme využít technologie a pomoci tak našim 
lidem a divoké zvěři? 

3. Co příroda lidem a divoké zvěři poskytuje? 

4. Co dalšího ve vaší komunitě by pomohlo každému 
žít v míru?
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Hra Osadníci 
míru

Skauti a skautky 

V této aktivitě se naučíte, jak se starat  
o zdroje ve svém světě, a prozkoumáte, jak 
vybudovat rozličné komunity s omezenými 
zdroji.  Ale dávejte si pozor, zemětřesení 
může zničit suroviny, které jste již nasbírali. 
Pokud budete spolupracovat a směňovat 
své zdroje, dosáhnete svého cíle rychleji.

Příprava & materiály 

kostka nebo alternativní metoda, která 
umožní náhodně volit čísla 1–6

Instrukce

Potřebujete sesbírat 3 různé druhy přírodních materiálů 
(kameny, klacky a listy), 8 od každého druhu, tudíž nakonec 
budete mít 24 předmětů. Předměty může hledat celá družina 
na začátku hry, nebo je můžete mít připravené už předem. 
Pokud nejsou dostupné žádné přírodní materiály, můžete 
použít alternativní předměty, ke kterým máte přístup.

AKTIVITA 2B

Les zmizel, ale vy v našem světě stále potřebujete 
zdroje nezbytné k životu – na domy, habitaty  
a mnoho dalších věcí.

Cílem hry je sesbírat dostatek zdrojů  
k vybudování komunity, která je tvořená lidskými 
obydlími (která představují kameny), habitaty 
pro zvířata (listy) a technologiemi, které udržují 
lidi a divoká zvířata šťastná (klacky).
Tuto hru by měly hrát čtyři skupiny tvořené  

1–4 lidmi, celkem by se tedy mělo jednat  
o 4–16 lidí v závislosti na velikosti družiny. Pokud 
je vás více než 16, doporučujeme hrát na dvě 
skupiny. 

 20
min

listy klacky kameny
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1 Umístěte zdroje doprostřed místa, kde 
jste se sešli, a vytvořte čtyři skupiny  
o 1-4 lidech, které si sednou kolem této 
hromady.  

3 Než začnete, popovídejte si o tom, k čemu 
chcete využít svou technologii a proč. 
Například můžete pěstovat jídlo, 
vybudovat park, složit hudbu nebo 
postavit školu. Střídejte se ve sdílení své 
vybrané technologie se skupinou a proč 
jste si ji zvolili.

4 Ve hře zažijete zemětřesení, proto si 
potřebujete vytvořit akce, které provedete 
ve chvíli, kdy se objeví - například se 
zavrťte nebo vydávejte burácivé zvuky.

2 Cílem hry je, aby každá skupina nasbírala 
dostatek zdrojů k tomu, aby vaše komunita 
vzkvétala. Vzkvétající komunita potřebuje 
sesbírat dva kameny na vybudování domů 
pro lidi, 2 listy, aby vytvořila habitat pro 
zvířata, a 2 klacky, aby měla technologii, 
která bude udržovat lidi a divoká zvířata 
šťastná.

5 Pokud chcete hru zrychlit, můžete po 
několika kolech hry zvýšit počet zdrojů, 
které si v každém kole můžete vzít, na dva. 

Pravidla hry 

- Pokud druhý tým souhlasí, můžete 
ve svém tahu také vyměňovat zdroje 
nebo je darovat někomu jinému.

- Pokud hodíte čtyřku a druhá skupina 
má alespoň jeden zdroj a tyto zdroje 
jsou různé, musíte je vyměnit. Pokud 
ve hře není dostatek zdrojů nebo 
pokud se v ní nachází jen dva zdroje 
stejného druhu, pak má skupina 
smůlu.

- Pokud hráči ztratí zdroj, 
vrátí se zpět na hlavní hromadu.

- Zdroje musí být dobře viditelné 
všem skupinám.  

Příprava hry
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Jak ukončit hru

Pokračujte v hraní, dokud jeden tým nesesbírá 
dostatek zdrojů k vybudování své komunity. 
Vítězná skupina pak může změnit pravidlo nebo 
vytvořit nové, aby i ostatní týmy dosáhly svých 
cílů. Například můžete změnit činnost při hodu 
šestkou tak, že se zdroj předá jinému týmu místo 
toho, aby byl zahozen zpět na ústřední hromadu. 
Další vítězné skupiny mohou také změnit nebo 
přidat další pravidlo. 

Hru zakončete diskuzí o tom, co nám hra říká  
o míru a budování komunity pomocí  
2-3 reflektujících otázek vybraných ze seznamu 
níže. 

1. Jak dobře se vám spolupracovalo v rámci 
skupiny?

2. Jak jste se cítili, když jste přicházeli  
o suroviny kvůli zemětřesení nebo když jste 
je museli vyměnit? 

3. Jak mohou komunity s různými životními 
potřebami žít mírumilovně ve světě  
s omezenými zdroji? 

4. Co se můžeme naučit z přírody o míru  
a budování komunity? 

5. Proč bylo důležité vlastnit technologii  
a jaký typ technologie potřebujeme pro 
planetu, aby žila v míru?

Šance

V každém tahu týmu si vytáhněte náhodné číslo 
od 1 do 6 a proveďte danou aktivitu:

1. Vezměte si kámen.

2. Vezměte si list.

3. Vezměte si klacek.

4. Vyměňte surovinu s jinou skupinou 

5. Malé zemětřesení: Neberte si nic, vaše skupina 
předvede akci s ním spojenou.

6. Velké zemětřesení: Ztrácíte jeden zdroj dle 
svého výběru a všechny skupiny společně 
předvedou akci spojenou se zemětřesením. 

Poznámka: Různé skupiny mohou přijít na to, že se jejich 
interpretace pravidel lehce liší od jiných skupin, se kterými 
hrají. Přidejte toto téma do svých debat a zeptejte se, jak může 
vaše interpretace pravidel ovlivnit hraní a jak se může 
výsledek lišit, když hrajete s různě pochopenými pravidly.
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Roveři a roverky 

Postupujte dle stejných instrukcí a pravidel, 
které jsou uvedeny na vedlejší straně, ale 
představte pro každou skupinu nové cíle. 

1. SKUPINA
Vybudujte venkovskou vesnici s velkým 
habitatem pro divokou zvěř, nějakou 
technologii a malou populaci. 

2. SKUPINA
Vybudujte město, které bude mít víc 
míst pro lidi k životu, velký habitat  
a nějakou technologii.

3. SKUPINA
Vybudujte velké industriální město  
s velkým množstvím technologií, 
několika domy pro lidi a malým 
habitatem pro divoká zvířata.

4. SKUPINA
Vybudujte velké obchodní město  
s mnoha místy, kde mohou žít lidé, 
nějakou technologií a malým 
habitatem. 

3 LISTY

3 LISTY

1 LIST

1 LIST

2 KLACKY

1 KLACEK

3 KLACKY

2 KLACKY

1 KÁMEN

2 KAMENY

2 KAMENY

3 KAMENY

Zemětřesení pokračují... 
Právě jste dokončili svou aktivitu a země se se šťastným povzdechem 
opět uklidnila a ztišila. Skvěle! Nyní mohou lidé žít pohodlně  
v souladu s přírodou a starat se o rostliny a zvířata, které potřebují 
jejich pomoc.
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Amrita
Naštěstí nejste sami, kdo se snaží znovu vybudovat životní prostředí. Ještě 
potkáváme jednoho hrdinu – Amritu! Její les opět vyrostl díky vašim akcím, 
ale ještě není v bezpečí.

Podobně jako Miku i lidé z celého světa dále od přírody vyžadují až příliš, 
včetně krále země, ze které pochází Amrita. Král se podíval na obrovské stromy 
ve svém lese a představil si budovy pro všechny své poddané, proto poslal své 
dřevorubce, aby pokáceli celý les. Amrita se chytila stromu a pevně ho objala, 
ale dřevorubci se prostě jen přesunuli k dalším stromům a začali je kácet na 
kusy!  Amrita viděla své přátele, jak se ve strachu objímají, a zvířata a ptáci, 
kteří žili v lese, utekli vyděšení pryč. 

Když padla noc a dřevorubci přestali s prací, věděla Amrita, že má jen několik 
hodin, aby přišla s mírumilovným řešením – jinak její domov bude navždy 
pryč! Muselo existovat nějaké jiné řešení tohoto problému, a ona byla 
odhodlaná ho najít. Možná by mohla vypěstovat ještě víc rostlin a ukázat je 
králi a jeho dřevorubcům, aby viděli tu krásu, kterou svou chamtivostí ničí. 

Amrita potřebuje vaši pomoc, aby tento cíl dokázala splnit v tak krátkém čase. 
Nyní je čas, abyste svými činy podpořili přírodu – pomozte Amritě znovu 
vybudovat chybějící části lesa tak, že vytvoříte miniaturní zahradu z rostlin, 
předmětů nebo dokonce na svém počítači. Poté pokračujte k závěrečné části 
příběhu. 



Sangam 
Myšlenka Sangamu se poprvé 
objevila na setkání zahraničních 
zpravodajů pro WAGGGS v roce 
1956. Název Sangam byl vybrán 
kvůli svému významu ve starém 
jazyce sanskrtu: „Společně se 
setkávat“. 







Vytvořte si svou vlastní 
zahradu

AKTIVITA 3

Poté, co jste zažili mír, který může vycházet 
z přírodní harmonie, a dozvěděli jste se  
o důležitosti rovnováhy v přírodě, rozjasněte 
svůj vlastní svět tvorbou zahrady. Vaše 
zahrada může být jakéhokoliv formátu, 
který vám vyhovuje, jen se soustřeďte na 
vytvoření něčeho, co vám i ostatním 
pomůže ocenit vše, co nám příroda 
poskytuje. Můžete každý vytvořit svoji 
zahradu, nebo s družinou či v malých 
skupinkách můžete vybudovat jednu 
společnou.

Příprava & materiály 

Záleží na tom, kterou z uvedených možností jste 
si vybrali ke tvorbě své zahrady.

Vyberte si jednu z následujících možností:

Jděte ven a najděte kus země, kde můžete 
něco pěstovat.

Ozdobte truhlíky nebo květináče a zasaďte 
semínka.

Starejte se o zahradu, která již existuje,  
a dejte jí trochu své lásky.

Vystřihněte si obrázky v příloze tohoto 
balíčku a vytvořte z nich zahradní koláž.

Vytvořte zenovou zahradu.

Nakreslete nebo namalujte svoji vysněnou 
zahradu.

Vytvořte 3D dioramu zahrady ze 
znovupoužitelných materiálů.

Vytvořte origami květiny a „zasaďte“ je po 
celé místnosti, kde probíhá vaše setkání.

Využijte technologie a vytvořte digitální 
obraz zahrady.
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Inspiraci 
pro svoji zahradu 
nebo informace  

o zahradách po celém světě 
naleznete zde.

Pokud byste uvítali více 
nápadů na aktivity, podívejte se na 

webové stránky světových center a nechte 
se inspirovat oblíbenými venkovními 

aktivitami v Kusafiri, Sangamu, Pax Lodge, na 
Our Cabaña a Our Chalet. 

Díky všem nádherným zahradám, které jste společně s Amritou vytvořili, následujícího rána všichni 
– dřevorubci, lidé i král – zjistí, že je les ještě větší a krásnější než předtím! 

Dřevorubci nemohou pokročit s prací kvůli krásným rostlinám, nádherným výhledům a lidem, kteří 
se starají o ztracená zvířata. 

Odloží své sekery a sdělí králi, že je tato práce nesmyslná. Nemohou zabránit lesu v jeho růstu  
a vlastně ani nechtějí. Král s nimi souhlasí a rozhodne se, že se podělí o svůj palác se svými poddanými, 
místo toho, aby si uzurpuloval les a jeho půdu. Každý pak bude mít krásný výhled na stromy!

Sdílejte se světem své snahy! Vyfoťte svoji zahradu a pomocí hashtagu #WTD2023 ji sdílejte 
s ostatními, případně pošlete fotky přímo do WAGGGS na adresu wtd@wagggs.org.



Znovubudování lesa
Po dokončení zahrady si přečtěte závěrečnou část příběhu, abyste se dozvěděli, 
jak můžete pomoci zajistit nastolení trvalého míru pro všechny naše hrdiny 
po celém světě. 

Svět byl konečně opět plný života. Zvířata a ptáci pobíhali okolo a země byla 
pokrytá rostlinami všech barev. Kukuřičné panenky tančily, země si šťastně 
pobrukovala a Amritin les byl v bezpečí – a to vše jen díky vaší pomoci.

Během svého dobrodružství kolem světa jste objevili, jak díky ekosystému vše 
dohromady funguje, jak udržet zemi šťastnou a jak chránit naše místní 
prostředí. Vyřešili jsme téměř všechny problémy – ale je třeba pomoci ještě 
jedné osobě...

Miku sedí sama na zemi a cítí se příšerně kvůli tomu, co udělala. Dokáže své 
chyby někdy odčinit? Náhle se nad ní objeví stín, jak stromy kolem ní vyrostou 
do výšky a rostliny se derou zpátky do života!  Má větší radost než kdokoliv na 
světě – ale potom se začne strachovat. Co když si někdo další začne přát až 
příliš? Co když se celý příběh bude opakovat? Nemůže nechat všechnu práci 
na hrdinech, jako jste vy nebo Amrita! 

A tak Miku začala kráčet po světě a vyprávět příběhy o neuvěřitelných 
způsobech, jak lidé chrání životní prostředí – a také o tom, jak ho ohrožují – 
aby bylo životní prostředí navždy v bezpečí.



Dokončete závěrečnou aktivitu v balíčku 
ke Dni zamyšlení a pomozte Miku šířit 
povědomí o míru v přírodě a podpořit 
fond Dne zamyšlení.

Our Cabaña
Our Cabaña se nachází ve 
„městě věčného jara“, 
Cuernavace v Mexiku. Od 
svého otevření v roce 1957 
přivítala Our Cabaña hosty 
z celého světa a nabídla 
celou řadu aktivit 
 a programů od ekologického 
aktivismu po vůdcovské 
semináře.
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Projít celý svět

ZÁVĚREČNÁ 
AKTIVITA

Všichni chceme chránit pokojnou planetu. 
A můžeme se do toho pustit, stačí se připojit 
ke skautům a skautkám z celého hnutí  
a společně kráčet po světě a sdílet cestou 
příběhy podobně jako Miku. Můžete se také 
přihlásit a zapojit své přátele, rodinu a další 
lidi ve svém životě a požádat je, aby pomohli 
se získáváním finančních darů do Fondu 
Dne zamyšlení na základě uskutečněných 
kroků. 

Příprava & materiály 

Tato výzva začíná na Den zamyšlení 22. února 
2023 a bude pokračovat až do Dne Země  
22. dubna 2023. Máme tedy přesně dva měsíce  
k dosažení našeho cíle.

Při společné spolupráci 10 milionů skautů  
a skautek uvidíme, kolikrát obejdeme zemi! 
Každý krok, který společně uděláme, je 
krokem k ochraně naší planety a její 
mírumilovné budoucnosti. 

Do této akce se můžete pustit společně  
v rámci oddílu, abyste měli jistotu, že 
dosáhnete svého cíle.

1 Nastavte si cíl, jak daleko chcete každý 
den jít. Dobrým cílem pro jednotlivce 
jsou 4000 kroků, což zhruba odpovídá  
3 kilometrům či 1,85 mílím.  Pokud se 
rozhodnete plnit výzvu v rámci celého 
oddílu, pak si nastavte cíl, který bude 
obtížnější! Nebo se jako družina domluvte 
na procházce před Dnem Země 22. dubna. 

2 Jakmile dokončíte svou chůzi, můžete 
požádat o příspěvky na podporu Fondu 
Dne zamyšlení.

3 Také můžete odhalit části životního 
prostředí, které je dle vás možné vylepšit. 
Například odpadky v místním parku nebo 
místní ulici, která potřebuje více zeleného 
prostoru. To vás může inspirovat k akci ke 
zlepšení místní oblasti - zorganizujte 
úklid parku, abyste mohli dokončit svou 
chůzi, zorganizujte sázecí den venku, 
abyste vylepšili kvalitu vzduchu v místě, 
kde žijete, nebo se zúčastněte občanského 
vědeckého projektu, kde budete počítat  
a zaznamenávat divokou zvěř nebo 
rostliny ve vaší oblasti.

Tuto výzvu je možné 
splnit mnoha způsoby. Můžete jít na 

procházku ve svém sousedství, zaběhat si  
v místním parku nebo se vydat na túru do hor. Zvolte 

si způsob, který vám nejvíce sedí!52
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Nášivku Dne Země můžete 
získat, když odchodíte největší 

vzdálenosti nebo vyberete největší 
příspěvek do Fondu Dne zamyšlení. Sto 

lidí, kteří ujdou největší vzdálenosti  
a předají největší příspěvky, získá 

nášivku Dne Země. 

NECHTE SE ZA 
SVOU TĚŽKOU PRÁCI 

ODMĚNIT, pokud můžete, 
požádejte svou rodinu a přátele  

o finanční dar, až budete putovat 
kolem světa za 59 dní.

Udělejme další krok k ochraně naší 
planety a mírumilovné budoucnosti!

4 Zjistěte, jak daleko jste jednotlivě nebo 
jako družina cestovali (v kilometrech),  
a sdílejte tuto informaci s WAGGGS na 
https://campfire.wagggs.org/
worldthinkingday. Zde naleznete  
o aktivitě více informací a také zjistíte, jak 
daleko jsme cestovali v rámci aktivity  
a výzvy „Projít celý svět“. 

5 Jak budeme cestovat kolem světa, naše 
cesta bude odemykat informace  
o milnících, jako třeba o putovním 
světovém centru Kusafiri nebo o tom, jak 
můžeme chránit Velký bariérový útes 
v Austrálii.

6 Pozorujte přírodu kolem sebe a nacházejte 
mír ve svém okolí, foťte části přírody, 
které vám připadají krásné. Sdílejte je  
s námi a motivujte ostatní, aby kráčeli dál, 
vybírali příspěvky na skauting a zvyšovali 
povědomí o letošním tématu, životním 
prostředí. 

Obvod Země je 40 075,17 km (neboli  
24 901,461 mil). Ujít celou tuto cestu by 
představovalo udělat 66 milionů kroků. 
Zaznamenejte si vzdálenost a pomozte 

nám obejít svět a zvýšit povědomí  
o Fondu Dne zamyšlení.

Nezapomeňte zaznamenat svou cestu hned 
po jejím dokončení online zde! Sdílejte  
s námi fotky svých procházek a příběhy 

o svém okolí. 

GRATULUJEME! 
Právě jste dokončili balíček aktivit ke 

Dni zamyšlení 2023!
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Přílohy

Kostka, kterou si můžete vystřihnout a použít, pokud žádnou nemáte.

Stříhejte podél tmavějších čar Přeložte podle světlejších čar

AKTIVITA 2B
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Obrázky, které je možné vystřihnout a použít k naaranžování a vytvoření zahradní koláže.

AKTIVITA 3

Stříhejte podél tmavějších 
přerušovaných čar
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Poděkování

Velmi děkujeme autorskému týmu Dne 
zamyšlení za jeho nápady, kreativitu a zápal při 
vytváření letošního balíčku. 

Alyssa Meredith (USA) 
Andrea Agapiou (Kypr) 
Claire-Marie Pepper (Austrálie) 
Verena Kunberger (Německo) 
Lynn Lynn Htaik (Myanmar) 
Madeleine Perham (UK) 
Amoako Lynda (Ghana) 
Aleksandra Polesek (Polsko) 

Zvláštní poděkování patří také následujícím 
lidem: 
Mel Reoch a Else Cardona za jejich užitečné 
příspěvky a dobrovolníkům na Pax Lodge, kteří 
pomohli otestovat a vyladit některé aktivity: 
Katie Saxby; Anna Scott; Clare Paske; Sarah 
Sprigg; Catriona Duffield; Grace Haycocks; 
Andrea Torres; Jenna Heleen a Judie Ndhlovu.

Supervize: 
Alyssa Meredith a Josephine Oates (dříve 
Davies)

Design: 
Studio Ping Pong

WAGGGS – Světová asociace skautek
World Bureau
12c Lyndhurst Road
Londýn, NW3 5PQ
Velká Británie

Telefon +44 (0)20 7794 1181
E-mail: wtd@waggg.org
Webové stránky: www.wagggs.org
www.worldthinkingday.org

Sociální sítě
Aby vám nic neuteklo na světové úrovni 
(aktualizace a příležitosti), sledujte  
@WAGGGSworld na Instagramu,
Facebooku a  Twitteru.

Regionální aktualizace a příležitosti můžete 
sledovat zde:
@africaregionswagggs
@wagggswhho
@ArabRegionWAGGGS
@AsiaPcificRegionWAGGGS
@europeregionwagggs
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