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CMOUDIK
Přezdívka I. Plochtu jsem zočol plnit dne
l. Splní 3 orlí pera a) Den mlčení dne ..'...........

b) Den hladu dne .............
c) Den samoty dne .............

2. Zičastni se s oddílem puťaku (nebo horské vícedenní vypravy).
3. Účastní se pravidelně oddíloých ,,Třináctek,,.

4. Připraví apovede 3-denní qýpravu.
5. Povede natáboře celodenní program.
6. Zná stručnou historii oddílu.
7, Povede l táboroý den v kuchyni s ýborným hodnocením.
8. Pomá mo|ý\y podle seznamu.
9. Pozná ryby, akvarijniryby,p|azy a obojŽivelníky podle semamu.
10. Zúčastní se školení o fotografování a filmoviíní u RR.
1I. Zná pravidla ziíkladních oddílovych her a dokáŽe je vysvětlit ( Indiránská házená,

Boj u kůlu, Kradení, Softball, Středověk, Na kapitána, Ringo, různé bojovky....)
12, P ozná ptá|q a papoušky podle sezramu.
13.Yyzná se v ostravě (mapa, MHD, divadla, podniky, m|tzea, školy, obchodní domy,

kina, průmysl ).
14. Přečte si ýběr z5-tidilné encyklopedie ,,Ži1eme 

na jedné planetě'' od J. Dmitrijeva'
15. Zapamatuje si zajímavosti o těchto zvlŤatech: Bobr, Ježek, Králft, Krte, Kr5lsa,

Křeček, Kuna, Liška, Medvěd, Morče' Myš, Netopý, Potkan, řIraboš' Rys,
Tchoř, Velryba, Delfin, Veverka, Vlk, Vydra, Zajíc, Srnec, Jelen.

16. Zná zeměpis ČR - kraje, okresy našeho |aaje, ýznaěná města, hory, řeky, nižiny,
obyvatelstvo, nejlidnatější města, sousední státy, nejvyšší hory, největší rybník,
jezero a přehradu, nejdelší tok, orientuje se v mapě ČR.

|7. Zná zeměpis světa - světadíly, oceány, hory, největší a nejlidnatější země a města,
státy' největší řeky......

l8. Je semámen se systémem (i celoročního) oddílového bodování jednotlivců, družin atd.
l9. Umí pískat na prsty, ( nebo jiným způsobem nahlas ).
20.Lasováni- talíř kolem těla, ťukání, sérioý ýhoz, štít.
21.Má všechno zapsáno v Palubním deníku.
22. Y oďácký rnýcvik - pokud bude oddílová nebo j iná moŽtost :

a) Umí vysedat a nasedat do všech druhů lodí, znáwy anžnvy lodí, popis pádla
a lodi, umí pádlovat.

b) Ví co udělat při přewhnutí lodi (vylévrání vody, doprava lodi ke břehu ).
c) Zúčastní se oddílové výpravy na lodích.
obháj í pŤ e ďcházejici zkou šky.
Zičastní se alespoň dvou lyŽďs[ých (snowboardoých) l^.ýprav'24.
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I. Plochtu jsem sp|nil dne ................-oddí!ové ozngčení jsem převzo! dne
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