
 

Začátek 

První úkol by měl být snadný. Nebo ne? Vánoce se pomalu blíží a co by 

to bylo za Vánoce bez vánočního stromečku. Jeden takový si vyrob. 

Můžeš ho namalovat na papír, vyšít(návod zde), uplést, vyrobit ze špejlí 

(návod zde), nebo i z obyčejného provázku (jako je třeba tady). Dej si na 

něm záležet a udělej ho velký, dost velký, aby se na něj vešla čísla od 1 

do 40. Od této chvíle za každý splněný úkol namaluj ozdobu a na 

stromeček si ji pověz nebo nalep na správné číslo. Fotku stromečku 

nám pošli na culik@skaut.cz a rovnou na něj můžeš přidat první ozdobu.. 

 

  

  

https://www.rucniprace.cz/kv-vzory-p209-vanocni-stromek.php
https://rollforfantasy.com/diy/tabletop-trees.php
https://i.pinimg.com/originals/75/3c/e2/753ce2e036f748e9d9963585c49c74ab.png


 

Človíčku, nezlob se... 

Na celém světě je asi 7 miliard lidí (pro představu kdyby se každou 

vteřinu narodil jeden člověk, takové množství lidí by se narodilo za víc 

jak 220 let!). V České republice je pak 10 milionů lidí a v Českých 

budějovicích asi 100 000 (to odpovídá asi polovině listů na obyčejném 

stromě). Přesto jsou nekteří lidé pro nás důležitější - třeba naše rodina 

nebo kamarádi. A tak dnešním úkolem je věnovat trochu času právě 

tomu jednomu jedinému člověku - buď sourozenci (nebo pokud jste 

jedináčci, tak alespoň kamarádovi). Zahrajte si spolu nějakou deskovou 

nebo karetní hru (nápověda: Deskové a karetní hry jsou takové, u 

kterých není zapnutý počítač ani mobilní telefon). A pokud máte 

mladšího sourozence, jste schopní nechat ho vyhrát, aniž by 

sourozenec pojal podezření? Pošlete nám fotku, jakou hru hrajete :)  

  



 

Před 32 lety. 

Víte, proč se 17. listopadu nechodí do práce ani do školy? Co se stalo 

před 32 lety? Dnešní úkol bude trochu připomínat školu. Podívejte se 

následující videa (VIDEO 1 a VIDEO 2 o tomto dni a zkuste vyplnit 

následující křížovku. Vaším dnešním úkolem ale bude ještě něco jiného. 

Napište, co se vám vybaví, když se řekne slovo, které vám vyjde v 

červeném sloupečku křížovky. Nechcete přece dopadnout jako lidé na 

tomto videu, kteří o 17. listopadu neví vůbec nic :) .  

  

https://edu.ceskatelevize.cz/video/10955-statni-svatek-17-listopadu
https://www.youtube.com/watch?v=ms4dkoCythI%27
https://culik.eu/skaut/advent/files/17_listopad.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=g4wFN5SlO9U


 

 

  



 

Tudy! 

Víte, kde bydlíte? Jaká je vaše adresa a jak vypadá váš dům? To je asi 

hloupá otázka, co, samozřejmě že víte. Ale víte také, jak to vypadá 

kolem? Kde je nejbližší zastávka MHD, kde je nejblížší obchod (kam vás 

rodiče pošlou, až dojde cukr do vánočních perníčků) nebo kde je 

nejblížší kontejner na tříděný odpad? Nakreslete co nejdetailnější mapu 

vašeho okolí a zakreslete tam všechny domy, které si myslíte, že jsou 

pro vás důležité (třeba i dům, kde bydlí váš kamarád). Mapku nám pak 

opět pošlete na culik@skaut.cz 

Víte o tom, že v ČR žije kluk, který má tak dokonalou paměť, že je 

schopný namalovat celé město, které viděl jen pár vteřin? Jmenuje se 

Matěj Hošek a je to autista, takže svět obecně nevnímá jako my. Založil 

ale s rodiči nadaci maappi, kterou pomáhá podobně postiženým.  

http://maappi.com/


 

Skrytý svět v poličce. 

Je pátek, a před námi celý víkend. Dokud ještě neexistovaly počítače a 

televize, lidé si na podzim zatopili v kamnech, zabalili se do deky a vzali 

si nějakou hezkou knížku. Už asi tušíte… Dnešním úkolem je zajít do 

knihovny, půjčit si nějakou knížku a celou ji přečíst. Pokud jste doma v 

karanténě, můžete si vzít i nějakou knížku, kterou máte doma. Tuhle 

výzvu asi nesplníte za jeden den, pošlete nám nejdřív fotku knížky, 

kterou jste si z knihovny půjčili a vašeho oblíbeného místečka na čtení. 

A až ji dočtete, napište, namluvte nebo nakreslete, o čem knížka byla. 

Víte, že třeba českobudějovická knihovna má přes jeden milion knih, 

které si můžete půjčit domů??? 

 

 

https://www.cbvk.cz/


 

Zpět do 19. století… 

Jaké je doma nejlepší místo? No přece postel, ze které nemusíte 

vstávat! Když je venku teplo, jezdíme na výpravy, stavíme si vlastní 

příbytky a různá stavení, podsady i týpí. Ale co doma? Myslíte si, že se 

dá přespat jen v posteli? Vezměte si deku, karimatku a spacák 

a přespěte doma na nějakém netradičním místě. Pokud máte 

sourozence nebo kamaráda, udělejte si pohodlný pelíšek pro dva a 

dávejte v noci na sebe pozor. Ale klid, jak všichni ví, strašidla a bubáci 

se schovávají jen pod postelí. A v posteli přece dnes spát nebudete :) 

Můžete nám poslat fotku, ale především krátkou zprávu, jaké místo jste 

si vybrali a jak jste se tam vyspali :) 

 

 



 

Dobrou chuť! 

Výborně. Prvních sedm výzev a první týden je skoro za tebou. Do této 

chvíle to bylo jen takové malé zahřívací kolo, dnes na tebe čeká úkol, 

který už možná, znáš z minulého roku a při kterém už se trochu zapotíš. 

A jakže zní? Připravte pro celou rodinu jedno jídlo (snídaně, večeře, 

oběd... Na co si jen troufáš). Letos to ale bude o trošku obtížnější. 

Pošlete nám fotku nejen připraveného jídla, ale hezky nazdobte i stůl, 

než pozvete ke stolu celou tvoji rodinu. Myslíte, že to zvládnete i letos? 

(Když vlč na výpravě zvládli udělat si v ešusu smažené palačinky a nebo 

uvařit úplně sami zeleninový vývar, měla by to být hračka :) ) 

Vymysleli jste si recept a museli jste si jít i do obchodu nakoupit? 

Bohužel, ne každý to má tak jednoduché... Naštěstí jsou tu charitní 

organizace a potravinové banky. Včera probíhala potravinová sbírka a i 

díky ní budou moci mít Vánoce i ti, kteří musí jinak v obchodě převracet 

každou korunu 

 

 

http://sbirkapotravin.cz/

