POZDRAV
Slovním pozdravem českých skautů je slovíčko "NAZDAR".

Podání ruky

Při setkání si skauti podávají levici a při podání ruky navíc poněkud odtáhnou malíček od
ostatních prstů, takže se malíčky obou rukou do sebe při stisku zaklesnou. Oddělené tři prsty
zde mají podobný význam jako při pozdravu (jako by podání ruky bylo vlastně jiným
vyjádřením skautského pozdravu). Děvčata říkají, že je blíž k srdci, chlapci to zdůvodňují
jako zvyk bojovníků afrických kmenů, kteří při setkání s přítelem drželi zbraň i štít v pravačce
a levou rukou se pozdravili.

SKAUTSKÝ KROJ

WOSM (mezinárodní znak chlapců)

Skautská hymna
Junáci vzhůru volá den,
luh květem kývá orosen.
Sluníčko blankytem pílí,
před námi pouť vede k cíli.
[: Junáci vzhůru, volá, den, junáci vzhůru, volá den ! :]

Junáci, vzhůru volá, volá den!
Buď připraven, buď připraven!
V obraně dobra krásy
dožiješ vlasti svých spásy,
[: buď připraven, buď připraven! :]

Znalost okolí
Znát důležitá místa ve městě: Policie, ZZS, lékárna, nádraží, autobusové stanice, ….
Popsat cestu z bodu A do B ve městě.

Státní symbolika
Vlajka, znak - popsat

Státní hymna – znát slova

Tísňová volání
158 – policie ČR (8=pouta)
155 – zdravotní záchranná služba
150 – Hasičský záchranný sbor (0=rybníček)
156 – Městská policie
112 – tísňová linka

Zákon:
Vlče se NIKDY nepodá samo sobě,
ale vlče se VŽDY podá starému vlku.

Heslo:
Naší snahou, nejlepší buď čin.

Slib:
Slibuji,
že se vynasnažím
být poslušným vlčetem své smečky,
se kterou budu hledat nejvyšší Pravdu a Lásku,
že každý den vykonám dobrý skutek.
K tomu mi dopomáhej Bůh.(Dodávají ti, co jsou věřící)

Popsat, co je na znaku vlčat a světlušek:
Znak světlušek:

Znak vlčat:

Popsat a ukázat pozdrav vlčat:
Dva vztyčené prsy symbolizují vlčí uši a také dva body vlčáckého zákona.
Palec držící malíček a prsteníček značí, že silnější chrání slabšího.

Zákon:
Světluška vždycky mluví pravdu.
Světluška je poslušná.
Světluška pomáhá jiným.
Světluška je statečná a veselá.
Světluška je čistotná.

Heslo:
Pamatuj!

Slib:
Slibuji, že se budu snažit hledat pravdu a lásku,
být prospěšná své vlasti a zachovávat zákon světlušek.
Po složení slibu mohou věřící světlušky připojit prosbu:
K tomu mi dopomáhej Bůh.

Popsat, co je na znaku vlčat a světlušek:
Znak světlušek:

Znak vlčat:

Příkaz:
Buď lepší dnes, než včera!

Popsat a ukázat pozdrav světlušek:
Světlušky vztyčí dva prsty pravé ruky a to ukazováček a prostředníček.
Dva vztyčené prsy symbolizují vlčí uši a také dva body vlčáckého zákona.
Palec držící malíček a prsteníček značí, že silnější chrání slabšího.

