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Přezdívka III. P|ochtu jsem zočo| p|nit dne

1 . Má splněnou NZ ( přezkoušeni zNZ).
2 .Uváže uzlďskou regatu pod 35 sekund ( vzdálenost 5 metrů ).
3 . Umí minimálně l0 uzlů navíc, mimo jiné : dřevařskou smyčku, osmičkoý uzel,

liščí tlapku, liščí smyčku, průsikův uzel, očko, poutko, vlajkoý lus|,uze| dobrého skutku atd.
4 , ovIádá vysílat i přijírnat semafor.
5 . Lasování - ovládá krinolínu' předávku do druhé ruky a zpět, ta|tŤ,ýhoz oběma rukama.

Pečuje o své laso, má dobře udělanou hondu, umí si laso pěkně sbalit.
6 . ovládá morseovku _ vysílat i přijímat - zvukem, světlem, tělem, napsanou.
7 . ov|ádá, vzorové šifry podle PD.
8 . ovládá všechny topografické znaěky podle PD ( 80 značek ).
9 . ovládá celé KPČ.
|0. Zná základní ýpy ohňů ( uŽitkové i slavnostní ).
||. Zná indiánské symboly měsíců.
12. Zná pochodové znaěky,
l3. Víjak a podle čeho se v přÍrodě orientovat.
14. Postaví jehlarr s logou uvnitř, s logama venku a na lase mezi stromy.
15. Postaví stan ..áčko.. nebo ..gemu.. a umí ho sbalit (več dvojici).
|6. Zná oddíloý krojoý předpis a dodržuje ho.
|7,Umi připravit a zamaskovat ohniště.
l8. Rozdělá oheň pomocí 3 zÁpa|ek'
|9. Jezdí na výpravy se vzorně sbaleným batohem.
20. Vede si svůj vlastní cAN CAK (deník).
2l. Vede si svůj vlastní zpěvník.
22. Provede minimálně 2 vzorné zápísy do oddílové kroniky.
23,Udě|áminimá|ně 2 x družinovou či oddílovou nástěnku.
24,Y|astrrj druŽinoý nebo oddílový dres.
25'Pozná na obloze t;rto souhvězdí - Velkou a Malou Medvědici, Labuť, Kasiopeu,

Kefeus.
26. Má vše zapsiíno ve svém PD včetně oddíloých zákonů.
27. Zúčastní se alespoň dvou běžkďských výprav.
28, Zíčastni se alespoň dvou cyklovfurav.

rII. Plochtu jsem splníl dne ..................oddílové označení jsem převzol dne
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