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Vítáme vás u světového Dne zamyšlení 2016! 
 
Skauti prožívají celoživotní dobrodružství, během kterého navazují kontakty se světem kolem sebe a s lidmi, 
které potkávají. Při příležitosti letošního světového Dne zamyšlení (DZ) vás chceme pozvat, abyste s námi 
prozkoumali a oslavili smysluplná spojení, která zlepšují náš život, ať už se jedná o naše nejbližší, o místa, 
o která se staráme, nebo skautské sestry a bratry a přátele na druhém konci světa.  
 
Naší letošní výzvou Dne zamyšlení je: 
 

 Vytvořit čtyři významná spojení a sesbírat čtyři kousky puzzle. 

 Sestavit puzzle a sdílet svá propojení se světem! 
 
Na vytváření příznivých vztahů záleží, neboť nám pomáhají ke štěstí. Co to ovšem znamená, cítit se opravdu 
propojeně? Být napojeni na své vnitřní já, na místo, kde žijeme, na lidi kolem nás? To zjistíte pomocí 
následujících pěti spojení:  
 

 Napojení sám na sebe (strana 7): Když si uděláme čas na propojení sami se sebou a pochopíme, 
co nás dělá šťastnými a sebevědomými, dosáhneme tím velkého posunu i v životech jiných lidí.  

 Propojení s přáteli (strana 10): Propojení znamená přátelství a přátelství je štěstí. Co z nás dělá 
dobré přátele? Propoj se s někým, kdo je pro tebe důležitý, seznam své kamarády se skautským 
hnutím a do hloubky prozkoumej přátelství, na kterých ti záleží.  

 Propojení s WAGGGS (strana 12): Rozhlédni se kolem sebe a propoj se s úžasným světem 
skautingu. Zjisti, jaké je to být jedním z deseti milionů, seznam se s naším světovým hnutím a navštiv 
Světové centrum WAGGGS! 

 Propojení se světem (strana 16): Opět se rozhlédni kolem sebe a zjisti, jak můžeš změnit místa, na 
kterých ti záleží. Jdi ven a začni konat - seznam se se svou komunitou nebo místem v přírodě a zjisti 
tak něco nového o světě kolem sebe. 

 A na závěr se připoj online skrze hashtag #connect10million (strana 19) a sdílej svůj příběh 
s 10 miliony skautek a roverek po celém světě!  

 
Pro získání nášivky Dne zamyšlení 2016 stačí mladým účastníkům jen zvolit a zdárně dokončit aktivitu 
z každé sekce (1-4) a připojit se k 10 milionům pomocí svého kousku puzzle a hashtagu 
#connect10million! 

Nápady pro Fond světového Dne zamyšlení 

Fundraisingové aktivity! 
Pokud chcete během tohoto Dne zamyšlení navázat opravdu výjimečné spojení, můžete přispět do Fondu 
světového Dne zamyšlení. Organizace a uspořádání fundraisingových aktivit dává mladým lidem příležitost 
vyzkoušet týmovou práci a prověřit si své plánovací schopnosti, naučit se více o skautském hnutí a získat větší 
přehled o světě. Společně vidí, jak jejich těžká práce pomáhá vytvářet příležitosti, které mění život mnoha 
skautkám v jiných zemích.  
Všechny skupiny, které přispějí přímo do Fondu světového Dne zamyšlení, získají děkovný certifikát od 
Světového výboru. 
 
Pro inspiraci zde uvádíme několik příkladů fundraisingových aktivit: 

 Uspořádejte za malý vstupní poplatek oslavu Dne zamyšlení, kde budou k dispozici hry a jiné aktivity 
pro děti. Tuto akci můžete propagovat ve školách či komunitních a volnočasových centrech. Neváhejte 
využít některé z aktivit, o kterých se zmiňujeme v této brožurce. 

 Zorganizujte hledání pokladu nebo kvízový večer, kde budete vybírat od týmů účastnický poplatek 
a kde bude cena pro vítěze. 

 Vyrobte origami krabičky, které si každý vezme s sebou domů a má měsíc na to, aby je přinesl plné 
drobných. 

 Uspořádejte sponzorovaný výlet, plavání, tábor, ticho (viz „Sponsored silence“), atd. 

 Domluvte se se školou a uspořádejte „nažehlený den“, během kterého každý za malý poplatek přijde 
do školy v elegantním oblečení. 

 Naplánujte výjimečnou událost, např. večeři pro labužníky, galavečer, ples, čaj o páté, atd., 
a prodávejte na ni lístky. 
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Šablona s aktivitami 

Zde je několik vysvětlivek, které vám pomohou zvolit si vhodnou aktivitu z každé oblasti: 
 

Název aktivity Spojení... 

Výstup Čeho se daná aktivita snaží dosáhnout a co se při ní naučíte a zažijete. 

Časová náročnost Jak dlouho trvá dokončení aktivity. 

Příprava Doporučené materiály a prostředí na danou aktivitu. 

Věk Doporučená věková skupina. 

Co se bude dít Jak provádět danou aktivitu. 

Jedeme dál Pokud vás činnost bavila a máte ještě čas na bližší zkoumání, vrhněte se do 
výzvy na vyšší úrovni! 

Alternativa Jiný způsob, kterým se dá tato aktivita provést. 

Tipy Náměty, jak aktivitu přizpůsobit mladší či starší věkové skupině. 

 

Nápady pro růst 

 

Světový Den zamyšlení je skvělou příležitostí ukázat, jak je skvělé být skauty, a povzbudit mladé 
lidi, aby se také zapojili. Jak můžete využít Dne zamyšlení k růstu vašeho oddílu a našeho celého 
hnutí? 
 

 Přiveďte kamaráda - Co takhle navrhnout ostatním členům oddílu, aby si každý přivedl 
kamaráda a zapojil ho do vašich aktivit týkajících se Dne zamyšlení?  

 Buďte na očích - Nedělejte oslavu Dne zamyšlení na obvyklém místě, uspořádejte ji na 
veřejném místě a pozvěte mladé lidi z místních škol a širší veřejnosti. Nebo se domluvte s 
místní školou a uspořádejte Den zamyšlení tam. 

 Větší rozmanitost - nachází se ve vaší společnosti komunita, která dosud není začleněná 
do skautingu? Spojte se s ní a zkuste společně přijít na to, jak je možné upravit aktivity ke 
Dni zamyšlení tak, aby odpovídaly jejím potřebám. Poté společně vypracujte plán a 
nabídněte zábavné činnosti mladým lidem z této skupiny. Zapojte své stávající členy do 
plánování, aby lépe porozuměli rozmanitosti.  

 Řekněte to celému světu - Využijte příležitosti Dne zamyšlení ke komunikaci s místními 
médii. Řekněte jim, co váš oddíl dělá a čím se zabývá. Přizvěte místní tisk ke svým 
aktivitám, pište články do místních novin a propagujte své aktivity skrze sociální média. 

 Přizvěte studenty z místních škol a univerzit, aby vám pomohli s aktivitami ke Dni 
zamyšlení. Třeba je to bude bavit natolik, že začnou vážně uvažovat o dobrovolnické 
činnosti! 

 Co takhle povzbudit svůj oddíl a upravit aktivity ke Dni zamyšlení tak, aby je mohly 
absolvovat i mladší děti?  

 

 
 

Existuje mnoho způsobů, jak se propojit s WAGGGS! 
Podívejte se na www.wagggs.org, Twitter (@wagggs_world) nebo Facebook 

(www.facebook.com/wagggs), Tumblr wagggswtd.tumblr.com/submit nebo pošlete svůj příběh ze 
Dne zamyšlení e-mailem na youthlearning@wagggs.org. 

Nezapomeňte používat hashtagy! #WTD2016 #Connect10million 

 
 
  

http://www.wagggs.org/
http://www.wagggs.org/
http://www.facebook.com/wagggs
http://wagggswtd.tumblr.com/submit
mailto:youthlearning@wagggs.org
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Spojovačka pro vůdce  

 
WAGGGS spojil dohromady oslavy Dne zamyšlení a možnost získání nášivky Dne zamyšlení. Takže jak 
můžete vytěžit co nejvíce ze Dne zamyšlení 2016? 
 
Jak funguje balíček s aktivitami? Letošní balíček tvoří puzzle s výzvami, které se skládá z pěti částí. Pro 
získání prvních čtyř kousků puzzle si vaše skupina zvolí po jedné aktivitě z každé z prvních čtyř oblastí. 
Nakonec dáte všechny dílky dohromady a dokončíte závěrečnou aktivitu, propojení s 10 miliony na světě - 
#connect10million. Každá oblast obsahuje několik velmi snadných a rychlých aktivit, a také několik aktivit, 
které vyžadují více času, nebo jsou většími výzvami. 
 
Jak získáme nášivku? Prostě dokončete jednu aktivitu z každé sekce. Zkuste dělat aktivity postupně tak, 
abyste si aktivitu #connect10million nechali až nakonec - tato aktivita spojuje programy dohromady, neboť 
jejím cílem je reflexe aktivit předchozích a toho, co se členové oddílu díky těmto aktivitám naučili. 
 
Kolik času to zabere? Aktivity jsou naplánované tak, abyste je se svým oddílem zvládli v rámci 90minutového 
setkání. Pokud má váš oddíl více času, můžete si vybrat některé z delších aktivit, použít nápady ze sekce 
„jedeme dál“ nebo se vrhnout do plnění aktivit navíc. 
 
Co je třeba udělat? Udělej si čas na přečtení balíčku předem - můžeš tak určit aktivity, které je potřeba upravit. 
Balíček je určen mladým členům všech věkových kategorií ze 146 různých zemí, proto může být potřeba 
upravit aktivity tak, aby vyhovovaly potřebám tvého oddílu. Snaž se dostát výukovému cíli (uvedenému na 
začátku každé aktivity), ale pokud chceš změnit samotný průběh aktivity, směle do toho. Ty znáš svůj oddíl 
nejlépe! Co takhle si vyčlenit nějaký čas se svým oddílem a naplánovat aktivity?  
 
Jak to udělat co nejlépe? Středobodem skautské metody je povzbudit mladé lidi, aby se nebáli převzít 
vedení, a právě to dělá jejich zážitky důležitějšími a zábavnějšími. Dopřej členům svého oddílu, aby převzali 
vedení, jak jen to jde. Velmi malým dětem dopřej dostatek prostoru, aby se dozvěděly o příběhu Dne zamyšlení 
a mohly se ptát. Podporuj je ve výběru aktivit, které by rády dělaly, ve spolupráci jako tým při plnění ak tivit, a 
ve přebírání snadných rolí v plánování a realizaci aktivit. U starších skupin nechte členy vybrat si a upravit 
aktivity, naplánovat si a získat nášivku, a pracovat v malých skupinách. 
 
Co se bude dít po Dni zamyšlení 2016? Proč se nepřipojit ke #connect10million na celý rok? Některé aktivity 
se dají upravit ve větší výzvy, např. fundraising nebo projekty pro místní komunitu. Můžete vyzkoušet další 
aktivity WAGGGS, nebo dokonce začít plánovat výlet se svým oddílem do jednoho ze Světových skautských 
center. Nezapomeň, že pokud vás tyto aktivity budou bavit, můžete je dělat kdykoliv, kdy se vám to bude hodit. 
Zůstaňte ve spojení s WAGGGS a nabídkou mezinárodních příležitostí na stránkách www.wagggs.org. 
 
 
Nezapomeňte sdílet své příběhy, fotky a zážitky s tímto balíčkem aktivit! Jděte na odkaz 
www.wagggs.org nebo napište na e-mail youthlearning@wagggs.org.  
 
 
 
 

Jste připraveni se připojit? Začínáme! 
 
 
 
  

http://www.wagggs.org/
http://www.wagggs.org/
mailto:youthlearning@wagggs.org
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Napojení sám na sebe 
vyber si jednu aktivitu 
 
První dílek skládanky vám dává příležitost zjistit více o sobě a proměnit jakékoliv osobní výzvy v potenciál. 
Pokud máte více času, udělejte více aktivit! 
 
 

Název 
aktivity 

1. Spojení se svým šťastným superhrdinou! 

Výstup Urči, jak udělat sebe a lidi kolem sebe šťastnými. 

Časová 
náročnost 

20 min 

Příprava Materiál: noviny, lepicí páska a jiné recyklovatelné materiály  
Pracujte v malých skupinkách 

Věk PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE 

Co se bude 
dít 

Jaké zvláštní schopnosti by měl mít superhrdina, jehož posláním by bylo dělat lidi šťastnými? 
Vytvořte ve skupině seznam. 
Poté ve skupině určete jednoho člověka, který se stane vaším superhrdinou, a za použití 
recyklovaných materiálů vytvořte jeho kostým, který bude odrážet jeho šťastné nadpřirozené 
schopnosti. 
Představte svého superhrdinu ostatním skupinám. 
Debata: Jaké nadpřirozené schopnosti už máte, abyste mohli sebe a lidi kolem sebe učinit 
šťastnými? 

Jedeme dál Vytvořte komiks se svým superhrdinou v akci - můžete každou scénku nakreslit, nebo ji můžete 
vytvořit naživo a nafotit jednotlivá okénka komiksu. Sdílejte své nápady na sociálních sítích. 
Nezapomeňte používat hashtagy: #WTD2016 a #connect10million.  

 

Název 
aktivity 

2. Propojení s vlastním dechem 

Výstup pozornost, uvolnění 

Časová 
náročnost 

10 min 

Příprava Místo uvnitř nebo venku, kde se mohou všichni posadit nebo si lehnout. 
Materiál: relaxační hudba (volitelné) 

Věk 10+ 

Co se bude 
dít 

Všichni se posadí nebo si lehnou na zem.  
Čtěte následující řádky pomalým příjemným hlasem, po každé větě udělejte pauzu: 
 
„Uvolněte se. Zklidněte a ztište se, jak je to jen možné... narovnejte záda, oči mějte lehce 
zavřené.  
Soustřeďte se na svůj dech. Pomalu se nadechněte, jako byste ve svém břiše nafukovali 
balónek. Pomalu vydechněte a vnímejte, jak se balonek vyfukuje. 
Nadechněte se a všimněte si, jak se vaše břicho zvedá. Vydechněte a všimněte si, jak se vaše 
břicho opět propadá zpět. 
Nyní celý proces 5-10krát opakujte. Pozorujte, jak se cítíte, když se nadechujete 
a vydechujete.“ 
 
Debata: Jak se cítíte po tomto cvičení? 
Když se potřebujete v jakékoliv situaci zklidnit, je soustředění se na vlastní dech jedním 
z nejsnadnějších nástrojů ke zklidnění. Kdy se vám to může hodit? 
 

Tipy Pro mladší členy může být tato aktivita snazší, když si lehnou, na svá bříška si dají pytel se 
zrnky fazolí nebo plyšáka a budou s ním pomalu pohybovat nahoru a dolů, nebo si budou držet 
ruce před pusou, aby cítili, jak vdechují a opět vydechují vzduch. 

  

Název 
aktivity 

3. Propojení se stylem učení 

Výstup Prozkoumat svůj učební styl 
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Časová 
náročnost 

20 min 

Příprava Materiál: čtvercový papír, tři listy papíru na každého člena skupiny 
instrukce na skládání origami A, B a C (viz strana 20), jedna sada kopií pro každou malou 
skupinu (nebo skupinu rozdělte na tři skupinky, které se protočí na třech stanovištích). 

Věk 11+ 

Co se bude 
dít 

Všichni se učíme různými způsoby. Víš, jaký je tvůj učební styl? Tato činnost ti pomůže ho 
určit.  
 
Pracujte v malých skupinkách, prostřídejte se u skládání jednotlivých origami, na skládání 
každého máte cca pět minut. 
 
Origami A 
Jeden člen skupiny se stane koordinátorem a má instrukce. Dává skupině pouze ústní 
instrukce, jak mají origami složit. Neukazuje žádné obrázky origami, ani nedělá žádné pohyby. 
Komu se podařilo složit origami A? 
 
Origami B 
Skupina se dívá na instrukce, a aniž by mezi sebou mluvila, snaží se podle nich skládat. Komu 
se podařilo složit origami B? 
 
Origami C  
Jeden člen skupiny se stane koordinátorem a má instrukce. Ukáže skupině krok za krokem, 
jak se origami skládá. Komu se podařilo složit origami C? 
 
Debata: který způsob instrukcí (A, B, nebo C) pro vás bylo nejsnazší sledovat?  
Které různé učební styly byly použity pro jednotlivá origami? 
Dokážete je identifikovat?  
Origami A bylo nejsnazší pro ty, kteří se učí auditivně (poslechem). 
Origami B bylo nejsnazší pro ty, kteří se učí vizuálně (zrakem). 
Origami C bylo nejsnazší pro ty, kteří se učí kineticky (pohybem). 
 
Proč si myslíte, že je užitečné znát svůj učební styl? 
 
Tato aktivita je jen malou ochutnávkou aktivit na téma učebních stylů; dá se toho naučit 
mnohem víc! Podívej se na stranu 21, kde se dozvíš více o učebních stylech zde popsaných, 
nebo se pro více informací můžeš podívat na internet. 

 

Název aktivity 4. Spojení se mnou skrze jiné lidi 

Výstup Vybuduj si sebevědomí s podporou svých přátel 

Časová 
náročnost 

15 min 

Příprava Materiál: Kus papíru pro každého, který si (pomocí zavíracích špendlíků) připnou na záda. 
Dostatek tužek či propisek pro každého člena 

Věk 10+ 

Co se bude 
dít 

Volně se pohybujte po místnosti. Po zaznění signálu si každý člen najde někoho dalšího 
a připraví si pro něj hezký vzkaz, který mu pak napíše na papír na zádech. Může to být 
například: 
povzbuzující citát, 
něco, co je rozesměje, 
něco z povahových rysů dané osoby, kterých si ceníme, 
něco z fyzických rysů dané osoby, co se nám opravdu líbí. 
Dopřejte každému dostatek času na napsání zprávy.  
Když všichni skončí, sedněte si do kruhu a sundejte papíry ze zad. Nechte všem několik minut 
na přečtení zpráv a zamyšlení se nad nimi.  
Debata: Jak jste se cítili během čtení zpráv?  
Dozvěděli jste se o sobě něco nového? 
Pokud se na to cítíte, můžete se přihlásit k některým vzkazům, které jste napsali, a můžete 
vysvětlit, proč. Papír si můžete schovat na památku. 

Jedeme dál Pokud máte přístup na internet, můžete pro tuto aktivitu použít sociální sítě.  
Buď každý sám, nebo v rámci skupiny můžete sdílet pozitivní a inspirativní zprávy a videa na 
Twitteru, Facebooku, Instagramu, Google+, atd. na profily ostatních členů skupiny. 
Nezapomeňte používat hashtagy: #WTD2016 a #connect10million. 
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Název 
aktivity 

5. Propoj se s výzvou 

Výstup Dej si osobní výzvu a zvyš si své ambice. 

Časová 
náročnost 

týden 

Příprava Materiál: Kousky papíru nebo lepicí papírky a propisky či tužky pro každého. 
Fotoaparát nebo telefon, který umí fotit a natáčet video (nepovinné) 

Věk PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE 

Co se bude 
dít 

Dej si osobní výzvu, kterou chceš splnit před vaší další schůzkou. Může to být cokoliv, co tě 
dostane mimo komfortní zónu a vyžaduje trochu tvé osobní kuráže. Například vyzkoušej něco 
nového, pracuj na něčem, co ti přijde náročné, nebo překonej něco, z čeho máš strach. Třeba 
se můžeš hecnout a spojit se s někým nebo něčím novým! 
Vytvořte „zeď výzev“, na které budou zobrazeny vaše výzvy. 
Na další schůzce si vyměňte dojmy a zkušenosti.  

Tipy Mladší členové si mohou vytyčit jeden společný cíl dohromady. Tento úkol může vyžadovat 
konzultaci s rodiči/opatrovníky. 

Jedeme dál Skvělým způsobem, jak zmapovat ‚cestu‘ k cíli, který jste si vytyčili, je natáčení videoklipů nebo 
pořizování fotek či vytvoření krátkého dokumentu o vaší týdenní výzvě. Využijte všechny 
vizuální materiály, až budete probírat s oddílem zpětnou vazbu. 

 
 
  



10 

Spojení s přáteli 
vyber si jednu aktivitu 
 

S tímto dílkem skládanky se díky zábavným úkolům dozvíte více o svých přátelích. Pokud máte více času, 
udělejte více aktivit! 
 

Název 
aktivity 

1. Propojení s přátelstvím 

Výstup Určete dovednosti, které jsou potřeba k vytváření dobrých přátel 

Časová 
náročnost 

10 min 

Příprava Materiál: kousky papíru a propisky pro práci v malých skupinách 

Věk PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE 

Co se bude 
dít 

Napište na papír seznam a dohodněte se na „5 nejdůležitějších dovednostech“, které jsou 
potřeba k vytvoření dobrých přátel.  
V malých skupinkách se domluvte a přiřaďte každé vlastnosti nějaký tvar (např. naslouchání 
můžete přiřadit tvar kolečka).  
Rozhodněte se pro jednu dovednost, ve které si myslíte, že opravdu vynikáte. Poté vytvořte 
daný tvar a reprezentujte ho.  
Na závěr se všechny skupiny spojí a vytvoří lidský „náramek přátelství“ - stoupněte si do kruhu 
jeden vedle druhého a vytvořte vámi preferovaný tvar/dovednost. Postupně vytvořte tvary 
všech skupin.  

 

Název 
aktivity 

2. Propojení s aerodynamikou 

Výstup Identifikovat osobní vlastnosti členů své skupiny 

Časová 
náročnost 

15 min 

Příprava Materiál: Papír, propiska a vaše představivost! 
Skupina se rozdělí do dvojic, každá dvojice by měla mít několik kusů papíru a propisky; použijte 
dostatečně velký prostor. Mezi skupinami by měl být prostor. 

Věk PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE 

Co se bude 
dít 

Ve dvojicích vytvořte aerodynamické papírové letadlo, jehož cílem bude doletět v závodě co 
nejdál.  
Po sestavení letadla napište všechny možné vlastnosti, které vás popisují, na jedno křídlo 
letadla - vlastnosti druhého z dvojice napište na druhé křídlo. 
Sesbírejte všechna letadla dohromady (do krabice, povlaku na polštář, nebo něčeho 
podobného) a potom jedno náhodně vyberte.  
Uspořádejte letecké závody a zjistěte, které letadlo doletí nejdál.  
Teď bude zbytek skupiny hádat - začněte od letadla, které uletělo nejdelší vzdálenost. Cílem 
je uhodnout, které letadlo patří které dvojici na základě vlastností napsaných na dvou stranách 
letadla.  
Poté, co všichni hádají, které letadlo patří komu, řeknou se správné odpovědi. Tento postup 
opakujte se všemi letadly, berte je postupně dle vzdálenosti, kterou uletěla. Nejbližší letadlo se 
hádá jako poslední.  
Debata: Jak blízko/správné byly vaše odhady? 

Alternativa Pokud nemáte dostatek členů oddílu, můžete vyrábět letadla každý sám za sebe, a poté hádá 
celá skupina na základě vlastností jednotlivce. 

 

Název aktivity 3. Propojení se svými fanoušky 

Výstup Zažijte sílu pozitivního povzbuzení a vybudujte si týmového ducha.31 

Časová 
náročnost 

10 min 

Příprava Oddíl se rozdělí do dvojic 

Věk PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE 

Co se bude 
dít 

Tato aktivita je založená na tradiční hře kámen-nůžky-papír, kde kámen tupí nůžky, nůžky 
stříhají papír a papír balí kámen.  
Zahrajte si v párech proti sobě kámen-nůžky-papír.  
Jednotlivci, kteří prohráli, povzbuzují toho, kdo nad nimi vyhrál, skandováním jeho jména nebo 
jiným kladným způsobem, v jeho dalším boji. Vítězové hrají dál a nabírají své povzbuzovatele. 
Tak se pokračuje do chvíle, kdy je každý v nějakém týmu nebo už dohrál. 
Debata: Jak jste se cítili během hry? 
Bavilo vás, když vás ostatní povzbuzovali a když jste povzbuzovali ostatní vy? 
Jak často povzbuzujeme kladnými vzkazy lidi ve svém každodenním životě? 
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Název aktivity 4. Propojení s kouzelnými botami 

Výstup Rozvinutí schopností řešit problémy 

Časová 
náročnost 

10 min (záleží na velikosti skupiny) 

Příprava Zvolte si místo venku, nebo otevřený prostor, a vyznačte počáteční (A) a koncový (B) bod 
(vzdálenost mezi nimi by měla být cca 3 metry).  
Materiál: pár bot nebo holínek - velká velikost, aby padly všem. 

Věk 10+ 

Co se bude 
dít 

Cílem je přesunout celý oddíl z bodu A do bodu B za použití jednoho páru kouzelných bot. 
Není to tak snadné, jak se zdá, protože musíte dodržovat následující pravidla: 
Žádná část těla se nesmí dotknout země - vyjma nohy, která má na sobě kouzelnou botu. 
Boty se nesmí mezi body A a B házet, ale je možné je přenášet.  
Každá noha každého člověka může na sobě mít botu bezpečně pouze na jednu cestu mezi 
bodem A a B.  
Pokud tuto nohu použijete, už ji nemůžete použít na další cesty. 
Pokud je to nutné, můžete určit jednoho člena oddílu coby ‚strážce‘ kouzelných bot, který 
dohlíží na to, aby žádné z pravidel nebylo porušeno. Hodně štěstí! 

Alternativa Pokud je váš oddíl velký, můžete ho rozdělit na menší skupiny a nechat je mezi sebou soupeřit. 
První tým, kterému se podaří přesunout všechny své členy z bodu A do bodu B, vyhrává! 

 

Název aktivity 5. Propojení se smysly 

Výstup Vybudování důvěry a vzájemné poznávání během prozkoumávání prostoru novým způsobem. 

Časová 
náročnost 

20 min 

Příprava Vyberte si venkovní lokalitu, kterou bude oddíl prozkoumávat, a naplánujte tam snadnou trasu. 
Tato aktivita je vhodná pro městské i venkovské oblasti, nicméně pro skupinu s mladšími dětmi 
zvolte prostředí, kde se nenachází příliš mnoho potenciálních rizik. 
Před aktivitou zkontrolujte případná nebezpečí nad hlavou, pod nohami, po stranách, atd., 
a pokud je to nutné, vyznačte cestu. Zkontrolujte, že máte po ruce dostatek členů vedení, kteří 
vám mohou pomoci s podporou oddílu. 
Rozdělte oddíl do dvojic, z každé dvojice si jeden zaváže oči. 

Věk 11+ 

Co se bude 
dít 

Budete zkoumat dané místo novým způsobem a vzájemně se bavit. Každá dvojice se domluví, 
kdo bude mít zavázané oči jako první. Tuto osobu budeme označovat jako „A“, druhou jako 
„B“. 
Proberte bezpečnost a respekt. Šátek je možné sundat kdykoliv, když se dotyčný cítí opravdu 
nepohodlně, má strach, ať už emocionální, nebo fyzický. Ti, kteří vedou, si musí dávat pozor 
na případné překážky na cestě. Vezměte v potaz výšku a sílu daného člověka a jeho schopnost 
balancovat. 
Každá osoba „A“ zavře oči a zaváže si šátkem oči. Osoba „B“ vezme A za ruku, případně je 
možné, aby A držel rukáv B nebo byl naváděn pouze zvukovými instrukcemi. 
B vede A pomalu po dané trase a neustále komunikuje - ujišťuje ho o bezpečí, upozorňuje na 
překážky, kterým je třeba se vyhnout, a navádí instrukcemi, např. „tady projdeme jako 
kačenky“ nebo „udělej opravdu dlouhý krok“. Osoba A se může kdykoliv na cokoliv ptát, a měla 
by využívat všechny smysly kromě zraku - uvědomovat si zvuky, pachy, texturu povrchu, 
otírání vzduchu, atd. 
V polovině cesty si osoby A a B vymění role. Tato procházka by se měla konat na jiné trase. 
Debata: Jaký z toho máš zážitek - coby osoba A? Coby osoba B?  
Co jste se z toho naučili, co se dá použít na běžné situace v oddílu?  
Jaké postřehy máte ohledně vašeho vzájemného komunikačního stylu? 

Tipy Pro starší členy upřesněte „úkoly“, které mají splnit, nebo předměty, které mají cestou nasbírat, 
aniž by jim osoba B příliš pomáhala. Např. seberte kámen; dotkněte se něčeho mokrého; 
obejměte strom; poznejte po zvíře po hlase. Pokud se nacházíte uvnitř: ukažte na hodiny; 
seberte tužku; dotkněte se uměleckého díla. 

Jedeme dál Co takhle z této aktivity udělat delší, náročnější výlet pro starší oddíly? 
Také můžete zkusit stejnou aktivitu s odebráním jiných smyslů.  
Pokud se vám nedaří najít vhodný prostor na prozkoumávání, zkuste jinou výzvu, např. 
postavit stan, když má polovina skupiny zavázané oči a druhá má své ruce svázané za zády. 

Spoj se s WAGGGS 
vyber si jednu aktivitu 
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Další část skládanky tě spojí se světem WAGGGS, Fondem světového Dne Zamyšlení a Světovými centry. 
Pokud máš víc času, doporučujeme prozkoumat více aktivit. 
 

Název aktivity 1. Spoj se s pěti regiony 

Výstup Uhádni, ze kterých části světa pochází jednotlivé skautky a jejich vedoucí 

Časová 
náročnost 

5 min 

Příprava Budeš potřebovat níže uvedené fotografie 

Věková 
skupina 

PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE 

Co se bude 
dít 

WAGGGS je rozdělen do 5 oblastí: Afrika, Arabské země, Jihovýchodní Asie, Evropa 
a Západní polokoule. Níže vidíš fotografie skautských vedoucích a skautek z 10 různých 
členských organizací. Přiřaď fotografii k příslušnému regionu.  

Alternativa Větší skupiny se mohou rozdělit do menších týmů a soutěžit mezi sebou. Zvítězí tým, který má 
nejvíce správných odpovědí.  

Odpovědi: 1. Západní polokoule (Venezuela), 2. Evropa (Turecko), 3. Afrika (Tanzánie), 4. Evropa 
(Slovinsko), 5. Jihovýchodní Asie (Srí Lanka), 6. Afrika (Ghana), 7. Arabské země (Sýrie), 8. Jihovýchodní 
Asie (Filipíny), 9. Arabské země (Omán), 10. Západní polokoule (Grenada). 
 

Název aktivity 2. Spoj se s GLOW 

Výstup Vyzkoušej platformu GLOW a zjisti víc informací o WAGGGS 

Časová 
náročnost 

15 min 

Příprava Materiál: Internetové připojení a dostatek počítačů, tabletů nebo smartphonů, aby účastníci 
mohli pracovat v malých skupinách. 

Věková 
skupina 

PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE (obsah platformy GLOW je vhodný pro všechny 
věkové skupiny, avšak je určen především pro starší 16 let) 

Co se bude 
dít 

GLOW je zkratka pro Globální online výuku WAGGGS (Global Learning Online for WAGGGS). 
Je to e-learningová platforma, která poskytuje online přístup k programu a vzdělávacímu 
obsahu pro skautky a jejich vedoucí. 
Rozdělte se do malých skupin a prostřednictvím počítače, tabletu nebo smartphonu navštivte 
internetové stránky platformy GLOW: glow.wagggs.org a vytvořte si účet, pokud ho ještě 
nemáte. 
Najděte úvodní WAGGGS kurz následujícím postupem: Kurzy > výuka GLOW > Úvod do 
WAGGGS.  
Za dokončení kurzu získáte online odznak a certifikát. 

Jedeme dál Prozkoumejte další online kurzy, které GLOW zdarma nabízí: i-Lead, Free Being Me a navažte 
kontakt s dalšími členy ve fórech.  

 

Název aktivity 3. Spoj se s Fondem světového Dne zamyšlení 

Výstup Vyzkoušej, jak WAGGGS využívá příjem z Fondu světového Dne zamyšlení 

Časová 
náročnost 

10 min 

Příprava Pracujte v malých skupinách. 
Pro každou skupinu si připrav kopii níže uvedené tabulky a tužku. 

Věková 
skupina 

10+ 

Co se bude 
dít 

Fundraisingový aspekt světového Dne zamyšlení začal v roce 1932 a dodnes je velmi důležitou 
součástí financování WAGGGS a podporou mnohých projektů.  
 
Představ si, že tvá skupina má k dispozici peníze vybrané tímto fondem v hodnotě 
100 wagggsů (částka i měna jsou fiktivní a pouze pro účel této aktivity).  
Každá skupinka rozhodne, jak přerozdělit wagggsy mezi následující projekty: 
 

Projekt wagggsy 

Vyškolení 25 členů hnutí na zácvik vedoucích a skautek v jejich zemi na 
téma zdraví a hygiena. 

 

Poskytnutí stipendia pro 10 mladých žen z různých členských zemí naší 
organizace na účast na zasedání výboru Spojených národů o postavení žen 
(CSW). Vybrané ženy budou mít příležitost diskutovat s globálními vůdci o 
tématech, která ovlivňují jejich životy.  

+ 

http://glow.wagggs.org/
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Poskytnout 1 000 vedoucím a skautkám příležitost naučit se, jak se 
bezpečně pohybovat na internetu pomocí tisku 1 000 kopií Bezpečnosti na 
internetu od WAGGGS. 

+ 

Udělení stipendia 10 mladým vedoucím z různých členských zemí 
WAGGGS k dobrovolnické práci ve světových centrech. Díky tomuto 
programu získají mladí vedoucí životní i vůdcovské zkušenosti, praxi 
a sebevědomí. 

+ 

Podpora členské organizace k vyškolení 300 místních vedoucích 
k poskytování podpory v jejich komunitách prostřednictvím komunitních 
projektů. 

+ 

Celkem = 100 

 
Každý tým se musí rozhodnout, kolik „wagggsů“ přidělí jednotlivým projektům.  
Poté týmy představí své závěry zbytku skupiny.  
Diskutujte: Do jaké míry se týmy shodly na přerozdělení prostředků mezi jednotlivé projekty? 
Jak snadné nebo náročné bylo rozhodování o míře podpory těchto projektů? 
Fond světového Dne zamyšlení každý rok podporuje nejen tyto projekty. Jak letos plánujete 
podpořit náš fond? Podívejte se na některé z nápadů na straně 4. 

Jedeme dál Co takhle vymyslet váš vlastní fundraisingový plán?  
Více informací získáte s pomocí WAGGGS nástroje na fundraising.  
Nechte se inspirovat příběhy skautek a jejich vedoucích na webových stránkách „WTD 2016 
Justgiving’“.  
Uskutečněte svůj plán a uspořádejte fundraisingovou akci. 
Sdílejte své zkušenosti a příběhy na sociálních sítích a webových stránkách „WTD 2016 
Justgiving’“. WAGGGS se rád dozví o vašich aktivitách, které mohou inspirovat budoucí dárce, 
kteří by chtěli podpořit naše hnutí.  

 
 

Věděli jste, že můžete být v kontaktu se skautkami a jejich vedoucími z celého světa? 
Navštivte stránky WAGGGS www.wagggs.org a jděte do sekce „Náš svět“. Zde najdete seznam 146 zemí, 
které jsou členskými organizacemi WAGGGS. Vyberte zemi, se kterou byste se chtěli spojit, a najděte příslušné 
informace. Najděte jejich slib a zákon, názvy jednotlivých věkových kategorií a další podrobnosti. Pokud má 
daná organizace webové stránky, klikněte na odkaz a zkuste najít e-mailovou adresu jejich kontaktního 
oddělení nebo použijte e-mailovou adresu uvedenou na stránkách země.  
Odesláním zprávy na uvedenou e-mailovou adresu se můžete spojit s oddílem ve vybrané zemi. Nezapomeňte 
představit váš oddíl, vaši věkovou kategorii a jak si představujete vaši komunikaci (například výměna odznaků, 
setkání oddílu po Skypu, atd.). 
Mějte na paměti, že může chvíli trvat, než dostanete odpověď na váš e-mail. Nenechte se tím odradit! 

 
 

Název 
aktivity 

4. Spoj se se Sangamem 

Výstup Získejte více informací o Světovém centru Sangam (Indie). 

Časová 
náročnost 

Liší se v závislosti na konkrétní aktivitě, kterou si vyberete; minimální čas: 10 min 

Příprava V závislosti na aktivitě: Pohledy z vašeho města nebo papír a pastelky/fixy 
Připojení k internetu a fotoaparát nebo mobilní telefon, se kterým můžete fotit a natáčet videa 

Věková 
skupina 

PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE 

Co se bude 
dít 

Slovo Sangam znamená „setkávání“, což je další způsob spojení. „Setkejte se“ s týmem 
a dobrovolníky v Sangamu tak, že vyberete jednu aktivitu z následujícího seznamu: 
Napište dopis nebo pošlete pohlednici. 
Napište příspěvek na Facebook, označte Sangam a dejte vědět, kdy byste rádi přijeli na 
návštěvu. 
Označte Sangam na Instagramu na fotce vaší družiny. 
Vytvořte Vine video pomocí vašeho smartphonu o něčem, co vám připomíná Indii. 
Tweetněte otázku o Sangamu. 
Nebo vás napadá něco jiného? 
Spojte se s indickou kulturou na www.sangamworldcentre.org. 
Nezapomeňte připojit hashtagy: #WTD2016 a #connect10million! 

 
 

http://www.wagggs.org/
http://www.sangamworldcentre.org/
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Název aktivity 5. Spoj se s Our Chalet 

Výstup Zjistíte víc o Světovém centru Our Chalet (Švýcarsko) a zažijete historický způsob komunikace 
ve Švýcarsku. 

Časová 
náročnost 

30 min 

Příprava Materiál: sbírka různých věcí, které vydávají zvuk, např. hudební nástroje a hrnce.  
Vyberte si venkovní prostor, ve kterém můžete provést tuto aktivitu, a vyznačte trasu 
s počátečním a cílovým bodem (asi 5 metrů od sebe). 

Věková 
skupina 

PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE 

Co se bude 
dít 

Alpský roh tradičně používali pastýři ve Švýcarských Alpách ke komunikaci. Využívali je 
především ke komunikaci s pastýři na sousedních kopcích nebo s lidmi dole v údolí. Zprávy 
se posílaly pomocí různých kombinací tónů.  
Rozdělte oddíl na 3 týmy: pastýři, krávy a příroda. 
Pastýři: vydávají zvuky.  
Krávy: plní pokyny podle toho, jaké zvuky vydávají pastýři.  
Příroda: tato skupina by měla mít alespoň 3 mladší členy; ti budou stát okolo trasy jako 
překážky - skály, stromy, řeky, apod.  
Cílem krav je dokončit trasu podle hudebních povelů od pastýřů, aniž by narazily na přírodní 
překážky.  
Využijte předměty a materiály, které máte v místě, kde se scházíte, a vymyslete různé zvuky, 
které budou značit následující pokyny: zatoč doprava, zatoč doleva, jdi rovně 5 kroků, zastav, 
atd. Ujistěte se, že všichni znají tento „kód“ a bezpečnostní pravidla. 
Když jsou všichni připraveni, vypusťte krávy a zahajte hru! 
Spojte se se Švýcarskými Alpami na www.ourchalet.ch. 

 
 

Název aktivity 6. Spoj se s Pax Lodge 

Výstup Zjistit víc o Světovém centru Pax Lodge ve Velké Británii 

Časová 
náročnost 

10 min 

Příprava Materiál: šátky a jakýkoliv materiál, který máte k dispozici 

Věková skupina PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE 

Co se bude dít Věděli jste, že centrum Pax Lodge má kromě holubice ještě další speciální logo - dvoupatrový 
autobus? V Londýně, kde má centrum své sídlo, jsou autobusy a hromadná doprava vůbec tím 
nejlepším způsobem, jak se pohybovat. 
Vytvořte velkou mozaiku z jakéhokoliv dostupného materiálu a vyobrazte autobus Pax Lodge.  
Při tvoření si povídejte o místech v Londýně, se kterými byste se rádi „spojili“ při návštěvě centra 
Pax Lodge.  
Po dokončení mozaiky se společně vyfoťte.  
Zašlete vaši fotku do centra Pax Lodge, kde jejich tým všechny fotky spojí a vytvoří velký 
nástěnný obraz autobusu přímo v centru.  
Obrázek také můžete sdílet prostřednictvím sociálních médií. Nezapomeňte přidat hashtagy 
#WTD2016 a #connect10million!  
Spojte se s Londýnem na www.paxlodge.org.  

 
 

Název aktivity 7. Spoj se s Our Cabaña 

Výstup Zjistěte víc o Světovém centru Our Cabaña (Mexiko) 

Časová 
náročnost 

15 min 

Příprava Materiál: Karton pro celou skupinu, fixy/pera/pastelky/barvy, vlastní fantazie 

Věková skupina PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE 

Co se bude dít Představte si, že jste v centru Our Cabaña a účastníte se mezinárodní akce.  
Přemýšlejte nad následujícími otázkami: Co víte o Mexiku a centru Our Cabaña? Co byste rádi 
na této akci dělali? Koho tam asi potkáte? Jaké věci máte společné s ostatními vedoucími 
a skautkami z jiných zemí? 
Rozdělte se do malých skupinek a přemýšlejte, co vás nejdříve napadne, když slyšíte tato dvě 
slova: přátelství a Mexiko. 
Napište co nejvíc věcí, které vás napadnou.  
Napište básničku nebo písničku s použitím těchto slov a pojmenujte ji: Mezinárodní přátelství 
v Our Cabaña.  

http://www.ourchalet.ch/
http://www.paxlodge.org/
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Až budete hotovi, sdílejte své výtvory s ostatními skupinami. 
Pošlete své básničky nebo písničky do centra Our Cabaña nebo je sdílejte prostřednictvím 
sociálních médií. Nezapomeňte připojit hashtagy #WTD2016 a #connect10million!  
Spojte se s městem věčného jara na www.ourcabana.org.  

 
 

Název aktivity 8. Spoj se s Pátým světovým centrem 

Výstup Zjistěte o Pátém světovém centru (Afrika) víc  

Časová 
náročnost 

10 min 

Příprava Připravte následující věty ke čtení (nejlépe zvolte mladšího člena). V závislosti na velikosti 
skupiny se můžete rozdělit do menších skupinek a soupeřit proti sobě.  

Věková 
skupina 

PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE 

Co se bude 
dít 

Postupně přečtěte nahlas všechny věty.  
Po každé větě by týmy měly probrat, jestli je věta pravdivá, nebo ne, a podle toho si stoupnout 
do tvaru písmene P (pro pravdu) nebo L (pro lež).  
Poté řekněte, který tým měl pravdu, a doplňte další informace o dané větě.  
Věty: 
Afrika je země. > Lež: Afrika je kontinent, na kterém se nachází 54 zemí. 
„Afričština“ je jazyk. > Lež: V Africe se mluví více než 2 000 jazyky. 
Africký region sdružuje téměř 1 milion dívek a mladých žen v 31 zemích. > Pravda. 
V roce 2010 se konference Afrického regionu jednomyslně shodla, že se Africký výbor bude 
zabývat vyhledáváním příležitostí pro poskytnutí zkušeností Světového centra Africe. > 
Pravda. 
Páté světové centrum má své sídlo stejně jako ostatní světová centra. > Lež: Páté světové 
centrum je projekt zkoumající, jak by mohl WAGGGS využít zkušenosti Světového centra 
s využitím stávajících zařízení v Africe. Toto centrum není na žádném stálém místě, ale putuje 
po celé Africe v závislosti na jednotlivých akcích, a přináší tak mezinárodní zkušenosti dívkám 
a mladým ženám po celém kontinentu. 
Doposud pořádalo Páté světové centrum události v Ghaně, Jihoafrické republice, Rwandě, 
Keni, Nigérii a Beninu. > Pravda. 
Africký region má za cíl dosáhnout na 2 miliony dívek a mladých žen do roku 2020. > Pravda. 

  

http://www.ourcabana.org/
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Spojte se se světem 
Vyberte si 1 aktivitu 
 
Je nejvyšší čas vyrazit ven do parku, na pláž nebo kamkoli jinam a spojit se se světem! Okolní svět nás může 
hodně naučit. Následující aktivity nás posunou zase o krok dál. Jedná se o poslední kousek skládačky, který 
vám dává možnost mluvit o tématech, která se vás týkají nejvíce. Pokud budete mít více času, vyzkoušejte si 
další aktivity!  
 

Název aktivity 1. Spojte se s odlišností 

Výstup Buďte otevřenější a poznejte menšiny ve své komunitě. 

Časová 
náročnost 

10 min 

Příprava Venku nebo ve velké místnosti, kde celá skupina udělá kruh. 

Věková 
skupina 

PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE 

Co se bude 
dít 

Udělejte kruh. Jmenujte jednotlivé skupiny ve společnosti a ti, kteří se s touto skupinou 
ztotožňují, se postaví dovnitř kruhu a vytvoří kruh nový.  
Začněte se skupinami s fyzickými odlišnostmi, jako je barva vlasů, brýle, barva oblečení, počet 
sourozenců, atd. a pokračujte skupinami, které jsou ve vaší společnosti diskriminované 
(například lidé se zdravotním postižením nebo lidé z jiné země, s jiným náboženstvím, atd.). 
Jakmile jednotliví členové vstoupí do kruhu, zeptejte se jich, proč je dobré být členem právě 
této skupiny.  
Diskutujte: Jaký je to pocit být uvnitř kruhu?  
Jaký je to pocit být mimo tento kruh?  
Jak různorodá je vaše skautská družina?  
Jak se vaše družina může stát otevřenější?  

Jedeme dál Vymyslete, jak se vaše družina může stát otevřenější vůči menšinám ve vašem okolí.  

  
Název aktivity 2. Spojte se a hádejte! 

Výstup Objevte různá místa na světě. 

Časová 
náročnost 

10 min 

Příprava Pomůcky: internet, dostatečné množství počítačů, tabletů nebo chytrých telefonů, aby mohli 
členové pracovat v malých skupinách 

Věková 
skupina 

13+ 

Co se bude 
dít 

Každý tým navštíví stránku geoguessr.com/world/play a na znamení všichni projdou 5 koly 
a pokusí se uhádnout, kde byla fotografie pořízena. Vyhrává tým s nejvyšším dosaženým 
skóre.  
Diskutujte: Objevili jste nová místa?  
Jak blízko nebo daleko byly vaše odpovědi?  

Jedeme dál Pamatujete si nějaké z těchto míst? Najděte si o něm více informací.  

Alternativa Pokud nemáte přístup k internetu, dejte dohromady obrázky 10 míst vaší země nebo jakéhokoli 
místa na světě. Pak se ptejte, kde byly tyto fotky pořízeny.  

 

Název aktivity 3. Spojte se na jeden den se svým šátkem 

Výstup Ukažte, co znamená být skautkou nebo skautem, lidem ve vaší společnosti. 

Časová 
náročnost 

1 den 

Příprava Jeden den noste skautský šátek (pokud žádný nemáte, vezměte si něco jiného z kroje). 
Vyberte si den s různými aktivitami, buďte venku a v kontaktu s lidmi, kteří nejsou členy hnutí.  

Věková 
skupina 

PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE 

Co se bude 
dít 

Jste připraveni na šátkovou výzvu? Celý jeden den noste skautský šátek, ať už jdete do školy, 
sportovat, ven s kamarády nebo kamkoli jinam! 
Řekněte světu o hnutí a světovém Dni zamyšlení.  
Vysvětlete, co to znamená být skautem nebo skautkou a co pro vás znamená být součástí 
celého hnutí.  
Podělte se o motivující příběhy a vyprávějte o skautském napojení na celosvětovou 
problematiku. Dívky a mladé ženy vystupují, organizují kampaně a podnikají kroky v tématech 
životního prostředí, důvěry ve vlastní tělo, násilí na ženách a mnoha dalších na komunitní, 
národní, oblastní a globální úrovni.  
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Představte Fond světového Dne zamyšlení, a co znamenají pro naše hnutí malé i velké 
příspěvky. Více informací najdete zde: https://www.wagggs.org/en/what-we-do/world-thinking-
day/world-thinking-day-fund/. 

Jedeme dál Proč nenatočit krátký dokument o šátkovém dni? Nebo sdílejte na sociálních sítích vaši 
zkušenost s hashtagem #scarfday #WTD2016 #connect10million. 

Alternativa 22. února 2016 bude pondělí, proč ho nepropojit s vaším šátkovým dnem? / 
Nebo si tuto výzvu můžete schovat na den sv. Jiří (24. dubna), kdy se koná Šátkový den po 
celé republice. 

 

Název aktivity 4. Buďte pozitivní 

Výstup Pozitivně spolupracujte s vaším okolím a propagujte v něm naše hnutí. 

Časová 
náročnost 

Čas potřebný na 2 setkání 

Příprava a co 
se bude dít 

Zorganizujte flash mob (bleskovou zábavnou akci, při níž se náhle vyskytne vícero lidí 
v předem určený čas na předem určeném místě) a řekněte světu o skautingu! Vyberte si místo, 
kde a) vás lidé snadno najdou, b) uděláte skvělé fotky – místo se známým orientačním bodem 
v pozadí, c) prochází nebo se shromažďuje velké množství lidí.  
Vyberte si čas, kdy tudy bude procházet nejvíce lidí. Můžete vyrazit brzy ráno a zastihnout 
spoustu lidí na cestě do práce. Vymyslete kreativní způsob, jak představit skauting; zároveň 
sdílejte inspirující citace a poselství. Například: skautské živé sochy, které představují pobyt 
v přírodě (táboření), účast mladých lidí, činnost v rámci komunity, přátelství, světové hnutí, 
nebo se vyjádřete k celosvětovým otázkám, atd.  
Přemýšlejte také o tom, jak můžete povzbudit lidi, aby se zapojili. Přineste tabuli, fixy a barvy, 
kam mohou účastníci flash mobu nakreslit své značky. Vymyslete co nejkratší sdělení 
a napište ho výrazně a velkým písmem.  
 
Pozvěte také lidi, kteří jsou aktivní na sociálních sítích – například vytvořte událost na 
Facebooku.  

Věková 
skupina 

PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE 

Tipy Před začátkem aktivity vymyslete se staršími účastníky téma, které je pro ně a jejich vrstevníky 
nejdůležitější (například šikana, důvěra ve vlastní tělo, atd.). Pak rozhodněte, jakou pozitivní 
zprávu byste skrz flash mob rádi předali vašemu okolí. Ujistěte se, že se flash mob bude konat 
na místě, kde jsou mladí lidé a lidé s rozhodovací pravomocí a kde je příležitost zaujmout, 
zapůsobit a něco ovlivnit.  
Tip na sbírku: Umístěte poblíž kasičku a vyzvěte lidi, aby se zapojili do sbírky Fondu Dne 
zamyšlení.  

Jedeme dál Šiřte váš úspěch! Rádi bychom se o vašem flash mobu dozvěděli víc. Určete ve vaší skupině 
fotografa, který celou akci nafotí a fotky nám pošle přes sociální sítě (#WTD2016, 
#connect10million). 

 

Název aktivity 5. Spojte se s vaším okolím 

Výstup Spojte se s vaším okolím a změňte ho k lepšímu. 

Časová 
náročnost 

Minimálně 2 setkání, v závislosti na rozsahu akce. 

Příprava Pomůcky: foťák, telefon s foťákem, skicák, fixy/pastelky 
tiskárna 
různé druhy papírů a další pomůcky na výstavu fotek 

Věková 
skupina 

PRO VŠECHNY VĚKOVÉ KATEGORIE 

Co se bude 
dít 

Kolik pozornosti věnujete místu, ve kterém žijete? Přemýšleli jste už někdy o tom, co byste 
mohli změnit k lepšímu?  
 
Vezměte si na procházku foťák a pořiďte fotky vašeho okolí. Vyfoťte místa, která máte rádi, 
a místa, která potřebují změnit - například odpadky, toulavá zvířata, prázdné výlohy, 
prosakující voda, atd.  
Fotky vyvolejte nebo vytiskněte a uspořádejte veřejnou výstavu v srdci vaší společnosti, na 
místech, jako jsou rušné ulice nebo komunitní centrum, a sdílejte příběh vašeho okolí s co 
nejvíce lidmi. K fotkám přidejte popisky a rozdělte je do dvou částí - v jedné části budou fotky 
toho, co se vám ve vašem okolí líbí, a v druhé, co je potřeba změnit.  
Výstavu propagujte a vyzvěte kolemjdoucí, aby se na fotky podívali. Oslovte každého, aby pro 
nějakou z fotek hlasoval. Vymyslete kreativní způsob hlasování. Hlasující mohou například 
přišpendlit stuhu k fotografii, která na ně působí nejsilněji. Umístěte také tabuli na komentáře 

https://www.wagggs.org/en/what-we-do/world-thinking-day/world-thinking-day-fund/
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/world-thinking-day/world-thinking-day-fund/
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pro lidi, kteří by rádi něco k výstavě vzkázali. Na výstavu pozvěte významné místní autority 
(ředitele, starostu nebo místní politiky) a média, aby se podívaly, čím je potřeba se zabývat. 
Na konci výstavy se podívejte, jaké fotografie dostaly nejvíce hlasů. O problému na fotografii 
diskutujte. Hlasovali byste pro tuto fotku? Je možné něco udělat, aby se místo změnilo 
k lepšímu?  
 

Jedeme dál Realizujte své nápady a zlepšete vaše okolí! Použijte nástroje WAGGGS z projektu „Be the 
Change“ (Buď tou změnou), které vám pomohou. Šiřte váš příběh. Propagujte výsledky vaší 
výstavy i nadále a sdílejte fotky s WAGGGS přes sociální sítě (#WTD2016, #connect10million) 
nebo je pošlete e-mailem na: youthlearning@wagggs.org. 

Tipy Nezapomeňte si vyřídit povolení k uspořádání výstavy.  
 
Proč nevyužít výstavy k tomu, abyste řekli vašemu okolí o skautingu? Přidejte nástěnku 
s informacemi o aktivitách vaší družiny s kontakty a také kasičku na sbírku Fondu Dne 
zamyšlení.  
 
Do této aktivity můžete zapojit i mladší členy. Ale proč nezapojit i rodiče, kteří mohou pomoci 
nejen s fotografováním, ale i s přípravou podkladů pro výstavu?  
Nebo můžete uspořádat diskuzi o něčem, co část členů vaší komunity zažila, a pomoci jim 
určit to, co by chtěli změnit. V závislosti na tom pak můžete vyzkoušet různé způsoby, kterak 
dané změny dosáhnout: 
Oslovte místní organizaci, která pracuje na určitém tématu, a poproste ji, zda by mohla vaší 
družině danou problematiku více přiblížit a poskytnout informace o možnostech řešení. 
Rodiče členů mohou mít znalosti nebo známosti k danému tématu a mohou pomoci 
zorganizovat malý projekt. 
Připravte krátkou scénku (například na zvýšení povědomí o životním prostředí) a zahrajte ji 
rodičům a přátelům.  

 

Název aktivity 6. Spojte se s divočinou! 

Výstup Propojit se s venkovním prostorem, zlepšit pozorovací schopnosti a reflexe.  

Časová 
náročnost 

15–60 min 

Příprava Naplánujte s dětmi, kam vyrazíte. Můžete vyrazit kamkoli. Oblečte se podle počasí.  

Věková 
skupina 

10+ 

Co se bude 
dít 

Každý si najde své místo, které nesmí být větší než 5 kroků – toto bude každého vlastní 
„ostrov“.  
Buďte na svém ostrově libovolnou dobu; nesmí být kratší než 15 minut a delší než 1 hodinu. 
Po tuto dobu můžete na svém ostrově dělat cokoli. Poznejte svůj ostrov ze všech stran, 
zaměřte se na detaily a přemýšlejte, jak se cítíte. Po návratu k družině nakreslete nebo 
napište, co jste zažili a jak jste se cítili.  
Diskutujte: Jaký vliv mají a měli lidé na tvůj ostrov? 
Představte si, jak by to vypadalo, kdyby tam lidé nikdy nebyli?  
Jak se můžete o svůj ostrov postarat? 

Jedeme dál Zařaďte tuto aktivitu do programu na vaší výpravě na neznámé místo; pro starší členy nastavte 
větší ostrov, kde mohou pozorovat biologickou rozmanitost a dopad lidí. Zrealizujte některé 
vaše nápady, jak se postarat o přírodu ve vašem okolí! 

 

Existuje spousta možností, jak se propojit s WAGGGS!  
Navštivte www.wagggs.org, Twitter (@wagggs_world) nebo Facebook (www.facebook.com/wagggs), Tumblr 
wagggswtd.tumblr.com/submit nebo napište e-mail pro sdílení vašich příběhů ze Dne zamyšlení na adresu 
youthlearning@wagggs.org. 
Nezapomeňte použít hashtagy #WTD2016 #connect10million. 

  

mailto:youthlearning@wagggs.org
http://www.wagggs.org/
http://www.facebook.com/wagggs
mailto:youthlearning@wagggs.org


19 

Oslavte světový Den zamyšlení a #connect10million! 
 
Gratulujeme, dostali jste se k poslední výzvě ke Dni zamyšlení 2016.  
Pro tuto aktivitu budete potřebovat: nůžky, zvýrazňovače nebo pastelky, karton nebo silný papír, foťák nebo 
mobil s foťákem. Přístup k internetu není nutný.  
 
Propojte se: Na stranách 22-29 najdete 4 kousky puzzle. 
Jednotlivé kousky vystřihněte a sestavte velký rám, tak, jak je 
znázorněno na obrázku. Do každého rohu umístěte jeden 
z dílků. Rám by měl být co největší (doporučená velikost je 
120 cm x 160 cm), aby se do něj vešla celá družina. Použijte 
silný papír nebo karton.  
 
Reflektujte: Až budete mít rám hotový, vzpomeňte si na 
všechny aktivity ke Dni zamyšlení 2016, které jste absolvovali, 
a co všechno jste se naučili. Ke každé aktivitě napište krátkou 
zprávu na každou stranu okraje, který spojuje další část (viz 
obrázek). Do zprávy můžete napsat, co nového jste se naučili, 
jaké propojení je pro vás důležité, nebo prostě jen něco, co vás 
opravdu bavilo.  
Až budou mít všichni napsanou svou zprávu, je na vás, jak si 
rám ozdobíte (aniž byste zprávy zakryli!) 
 
Oslavujte a připojte se k 10 milionům (#connect10million): Váš rám #connect10million je teď kompletní! 
Udělejte si společnou fotku, na které budete všichni společně tento rám držet. Vymyslete popisek, který bude 
obsahovat slovo „connect“. Pokud máte přístup k internetu, nasdílejte fotku na sociální sítě s hashtagem 
#connect10million a #WTD2016. Podívejte se, co skautky a skauti z jiných zemí vytvořili! 
 

Další návrhy, jak využít rám na puzzle #connect10million:  
Uspořádejte večírek ke Dni zamyšlení, vezměte tam tento rám, ukažte ho rodině a přátelům a vyzvěte je, aby 
napsali vlastní vzkaz.  
Můžete ho použít jako součást sbírky Fondu Dne zamyšlení.  
Můžete ho využít jako nástroj, který zvýší povědomí o nějakém problému ve vašem okolí. O tomto problému 
pak můžete diskutovat.  

 

Gratulujeme, že jste prošli všechny úrovně a získali tak odznak ke Dni zamyšlení 2016!  
Doufáme, že vás to bavilo a že jste se o sobě, o svém okolí, o našem hnutí a o světě dozvěděli něco nového. 
Věříme, že nám to pomůže plně rozvinout náš potenciál a něco tak změníme. Pokud budeme táhnout za jeden 
provaz, můžeme ze světa kolem nás vytvořit lepší místo!  
 
Podělte se o své zážitky ze Dne zamyšlení 2016 a řekněte nám svůj názor vyplněním online dotazníku, který 
najdete na našich stránkách www.wagggs.org.  
 
 
  

http://www.wagggs.org/
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Příloha 
 

Aktivita: Propojení se stylem učení, strana 7-8 z Napojení sám na sebe 

Návod na origami 

 

Origami A – VELRYBA 
 

 
 
Origami B - SRDCE 

 
 
Origami C - KOČKA 

  

Přeložte napůl, 
abyste vytvořili 
záhyb a vraťte zpět. 
 

Horní a spodní roh 
přeložte tak, aby se 
dotýkali záhybu 
uprostřed 
. 
 

Levý roh přeložte 
tak, aby se dotýkal 
čáry uprostřed 

 

Přeložte napůl. 
 

Přeložte špičku 
podle obrázku a 
prohněte ji. 
 

Přidejte oči a máte 
hotovo! 
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Jaký typ studenta jste? 

 
Vizuální typ 
 
Vlastnosti: Mají tendenci rychle mluvit – mohou vyrušovat, učí se z grafů a diagramů, myslí v obrazcích. 
Tip pro učení: Nakresli nebo načrtni si informace, které si potřebuješ zapamatovat, používej pomocné 
kartičky, když se učíš něco nového.  
 
Auditivní typ 
 
Vlastnosti: Mají tendenci pomalu a důkladně vysvětlovat věci, jsou posluchači od přírody, mají tendenci 
myslet lineárním způsobem. 
Tip pro učení: K zapamatování informací používají slovní asociace, účastní se skupinových diskuzí. 
 
Kinestetický typ 
 
Vlastnosti: Mají tendenci mluvit pomalu, učí se praxí, skutečné problémy v životě řeší prakticky. 
Tip pro učení: Přiřaď novým slovům a konceptům pohyb, spolupracuj s ostatními, když se učíš něco nového, 
a využívej prostoru kolem sebe. 
 
Odkazy: http://tinyurl.com/pxofczx 
 
  

http://tinyurl.com/pxofczx
http://tinyurl.com/pxofczx
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Dílky skládanky - DZ 2016 

 

 
 

Napojení sám 
na sebe  
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Spojení 
s přáteli  
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Spoj se 
s WAGGGS 
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Spojte se  
se světem 
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Příloha: Fotky k aktivitě: Spoj se s 5 regiony, str. 12 
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Pokud jste se dobře bavily u Dne zamyšlení 2016, co takhle vyzkoušet nějaké další aktivity WAGGGS, 
jako ... 
 

Jméno O čem to je? 
Kde se k tomu 
dostaneme? 

Buď tou změnou 
(Be the Change) 

Překonej se s dobrými skutky a podnikni něco 
v rámci své komunity. Nauč se základní dovednosti 
pro život tím, že naplánuješ a zrealizuješ projekt, 
který bude mít pozitivní vliv na změnu místa či lidí, 
na kterých ti záleží - pro členy ve věku 14+. 

www.wagggs.org/en/ne
ws/23164  

Být sama sebou 
(Free Being Me) 

Vybuduj důvěru v lidské tělo a vyslov se proti mýtům 
o vzhledu! 

www.free-being-me.com  

Hlasy proti násilí 
(Voices Against 
Violence) 

Násilí na ženách a dívkách je velkým problémem. 
Povzbuď mladé lidi, aby byli schopni pojmenovat 
různé formy násilí, porozuměli svým právům 
a nebáli se jich dožadovat. 

Zjisti více na odkazu: 
www.wagggs.org/en/tak
e_action/violence/curric
ulum  

Společně 
můžeme změnit 
svět  

Už jste slyšeli o Rozvojových cílech tisíciletí? 
Zapojte se do celosvětového projektu, jehož cílem 
je ukončit chudobu, a získejte nášivku WAGGGS 
Global Action Theme!  

www.wagggs.org/en/res
ources/document/view/2
0082  

Brouzdej 
bezpečně 
(Surf Smart) 

Jednou ze základních dovedností mladých lidí 
současnosti je povědomí o tom, jak bezpečně 
brouzdat na internetu. Brouzdej bezpečně a získej 
z internetu co nejvíce! 

www.wagggs.org/en/int
ernetsafety  

Světový Den 
zamyšlení 2015 
a starší 

Pročpak si neužít trochu zábavy s balíčky aktivit 
z předchozích ročníků Dne zamyšlení? Pronikněte 
do tajů témat, jako jsou např. životní prostředí, 
vzdělání a zdraví dětí, zahrajte si deskovou hru 
a zjistěte více o skautském hnutí! 

www.worldthinkingday.o
rg/en/activities10  

Výzva YUNGA Ve spolupráci s agenturami Spojených národů, 
běžnou společností a dalšími organizacemi se 
výzva YUNGA zabývá biodiverzitou, vodou, 
oceány, změnami klimatu, lesy, půdami 
a ukončením hladu ve světě.  

www.fao.org/yunga/reso
urces/challenge-
badges/en/  

 

 
 

 
 
 

http://www.wagggs.org/en/news/23164
http://www.wagggs.org/en/news/23164
http://www.free-being-me.com/
http://www.wagggs.org/en/take_action/violence/curriculum
http://www.wagggs.org/en/take_action/violence/curriculum
http://www.wagggs.org/en/take_action/violence/curriculum
http://www.wagggs.org/en/resources/document/view/20082
http://www.wagggs.org/en/resources/document/view/20082
http://www.wagggs.org/en/resources/document/view/20082
http://www.wagggs.org/en/internetsafety
http://www.wagggs.org/en/internetsafety
http://www.worldthinkingday.org/en/activities10
http://www.worldthinkingday.org/en/activities10
http://www.fao.org/yunga/resources/challenge-badges/en/
http://www.fao.org/yunga/resources/challenge-badges/en/
http://www.fao.org/yunga/resources/challenge-badges/en/

