
Skautský zákon
Na skautovu česť sa dá spoľahnúť.
Skaut je verný a oddaný.
Skaut je osožný a pomáha iným.
Skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bratom každého skauta.
Skaut je zdvorilý.
Skaut je ochrancom prírody a cenných ľudských výtvorov.
Skaut je poslušný voči rodičom, predstaveným a vodcom.
Skaut je veselej mysle.
Skaut je sporivý a hospodárny
Skaut je čistý v myšlienkach, slovách a skutkoch.  

Skautské heslo
"Buď pripravený!  

Skautský 
pozdrav

Začiatok skautingu
Robert Baden Powell zorganizoval v roku 1907
prvý skautský tábor na ostrove Brownsea. To bol
začiatok skautingu.

Na slovensku bol prvý oddiel založený v
Komárne v roku 1913

Nováčkovský test
Za každú otázku a každý uzol je jeden bod, treba získať 11 bodov

1. Aké je číslo tvojho zboru a oddielu?

2. Čo z tohto je v skautskom zákone: neklamem / dobre sa učím / 
poslúcham / som priateľský / skaut jedáva ihličie

3. Kto založil skauting?

4. Kto vedie družinu? Vodca alebo radca?

5. Aké číslo ma prvá pomoc?

6. Keď voláš prvú pomoc, musíš povedať svoje meno, alebo meno 
zraneného?

7. Akú šatku nosia 12 roční skauti?

8. Kde je na košeli sľubový odznak?

9. Ktorú ruku si podávajú skauti?

10. Koľko „V-čok“ má na rukáve zástupca radcu a akej farby?

11. Čím najlepšie zapáliš oheň?

12. Kam dáš do batoha spacák?

13. Kam dáš do batoha pršiplášť?

14. Zaviaž aspoň dva uzly z týchto troch (dračí, ambulančný, 
osmičkový)

NOVÁCKOVSKÁ SKÚŠKA
96.malokarpatský zbor Bratislava

Slovenský skauting
Znak slovenských skautov: 
1 – ľaliia (symbol skautov) 
2 - trojlístok (symbol skautiek). 
3 -  magnetická strelka kompasu ktorá ukazuje správnu celoživotnú 
cestu priamo vpred. Dva postranné listy ľalie, ktoré sa stáčajú svojimi 
koncami ku stredu znaku, odchýlka od správnej cesty nevedie dopredu, 
ale naspäť. 
4 - páska svornosti (symbolom bratstva skautov celého sveta) 
5,6 - znak Slovenska - dvojkríž na trojvrší

Ja, moja družina, oddiel
Meno:______________________________________

Družina:_______________________________(vedie radca)

Oddiel:________________________________(vedie vodca)

Zbor: 96.malokarpatský zbor Bratislava

Oblasť: Bratislavská skautská oblasť

Narodná organizácia: Slovenský skauting (vedie náčelník)

Medzinárodná organizácia:

WOSM (skauti) WAGGS (skautky)

Podanie ruky (ľavej)
Malíčky sú prekrížené



Skautská rovnošata
Košela

Šatka

vĺčatá a včielky – 9-10 rokov

skauti – 10-15 rokov

rangeri – 15-20 rokov

roveri – 20-25 rokov

dospelií v skautiongu – 25 a viac
rokov

Balenie batoha

Zakladanie ohňa
Zápalný základ:

a – brezová kôra (horí aj mokrá)

b – raždie zo spodu ihličnanov
býva dobre presušené

c – suchá tráva, so živicou horí
lepšie

  Prvá pomoc

  Základné uzlyFunkčné označenie

vodca zboru

zástupca vodcu 

zboru

vodca oddielu

zástupca vodcu
oddielu

oddielový radca

radca družiny

zástupca radcu

Dračia slučka – nesťahuje sa,
používa sa na uviazanie 
človeka na lano

Ambulančný uzol – pevný plochý 
uzol. Použitie napríklad na obväzy

Osmičkový uzol – základný uzol pri horolezectve (dvojitá verzia)
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