
St

onožka

Svetylkovetylkovetylkovetylko
časopis vlčat        a světlušek

vetylko
ročník 17

Cesta kolem 
světa

vetylko
Výprava 
k potoku



tipy

Haloween

22

Na Halloween je třeba 

vyzdobit klubovnu. Fantazii 

se meze nekladou a pro 

inspiraci si prohlédni fotky. 

Haloween
Halloween je nejkouzelnější noc celého roku – proto 

toho využijte a uspořádejte s družinou Halloweenskou  

                              
               schůzku či výpravu.



Mumijácka lucernička
Budeš potřebovat: skleničku (od přesnídávky či 

zavařenin), obvaz, lepidlo, nůžky, umělohmotné 

oči, svíčku a můžeš využít i temperové barvy

Skleničku potři lepidlem a ovaž obvazem. 

Je lepší na skleničku navinout několik vrstev. 

Vše nech zaschnout. Potom přilep oči a do 

skleničky vlož svíčku. Lucerničku můžeš 

dotvořit temperovými barvami.

zavařenin), obvaz, lepidlo, nůžky, umělohmotné 
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Halloweenská 
kuchyně

3Připravila: Hopsinka, ilustrace: Jan Smolík

Vyrobte si duhový pudink 
– stačí uvařit pudink dle návodu 
a přidat trochu potravinářských barviv.

Upečte děsivé muffiny, dekoraci vystřihnete z jedlého papíru.



vlček/světýlko
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Lékárnička

Vím, jaké je vybavení lékárničky. 
Věci, které patří do lékárničky, 

zakroužkuji.



5Připravila: Hopsinka, ilustrace: Oskar

Vím, jaká zranění mohu ošetřit sám

Zranění, která můžeš ošetřit sám, vybarvi zeleně, 
ty, u kterých zavoláš pomoc, vybarvi červeně. 

Určitě znáš tři důležitá telefonní čísla, ale víš, kdy je 
použít? Pod obrázky situací, které vyžadují zavolání na 

jedno ze tří důležitých čísel, doplň vždy to správné.

Pokud se ti něco stane (zraníš se, je ti špatně), 
víš, kdo ti pomůže. Osoby, které ti na zobra-
zených místech mohou pomoci, zakroužkuj, 

nebo dopiš, za kým půjdeš…

Vím, kdy použít důležitá telefonní čísla

Vím, kdo mi pomůže 
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Světlušky a vlčata by se měla snažit řídit 

podle svého zákona a slibu. Tento měsíc 

se zaměříme na bod – každý den 

vykonám dobrý skutek.

stezka/cestička

U následující 
situace doplň text do bublin tak, aby se děti chovaly podle zákona a slibu. Pokus se vymyslet i variantu, kdy se děti podle zákona nechovají.Porovnej si svůj příběh s kamarády v šestce.

Zákon a slib

Jak jsi na tom 
s pomáháním a plněním 

dobrých skutků ty? Na konci 
měsíce si namaluj obrázek 

situace, při které jsi 
někomu pomohl. 

6

Na jedné z následujících 
stran se dozvíš, jak se 
připojit k dlouhodobé 
výzvě Srdce na dlani!
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stezka/cestička

U lidí, kteří vypijí více alkoholu, přichází stav, který se nazývá opilost. 
Opilí lidé mohou být nebezpeční sami sobě, ale i svému okolí. 

Poznáš 
alkoholické 
nápoje?

Zakroužkuj 
ty láhve, ve 
kterých je 

alkohol.

Jak alkohol putuje tělem?
Alkohol putuje z úst do trávicí 
trubice, kde je vstřebáván do 
krve. Ta ho roznáší do celého 
těla. Vybarvi, jak alkohol 
putuje celým tělem až do 
mozku. Když do-
razí do mozku, 
tak mozek hůře 
vyhodnocuje 
si tuace a také 
špatně 
rozho-
duje.

Co nedělat v opilosti?
Protože mozek opilého člověka 
je unavený a nepracuje tak, jak 
by měl, neměli by opilí lidé vyko-

návat činnosti, ve kterých by 
mohli ohrozit své okolí. Poznáš, 

co by neměli dělat lidé, kteří pili 
alkohol? A víš proč? A víš, co 

dělat, pokud člověka vykonáva -
jící danou činnost uvidíš?
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Pití, které obsahuje alkohol a děti ho nesmí pít, 
najdeš pod čísly: 2, 6, 8, 9!

4. 5. 7.2. 6.1. 3. 8. 9.



Znáš postavy z Knihy džunglí a Kouzelné lucerny? Znáš jejich vlastnosti? 

Podívej se na následující obrázky postav a správně k nim 

přiřaď charakteristiky...

stezka/cestička
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Kniha džunglí a Kouzelná lucerna

přiřaď charakteristiky...

má přehled 
a znalosti

hbitá a rychlá

pozná, jaký kdo je

přátelská 
a důvěryhodná

starostlivá

má ráda přírodu
zručný a 

fyzicky zdatný

moudrý

ochránkyně 
rodiny kamarádský

má rozhled, 
dobře se orientuje

patron přírody



stezka/cestička
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Pokud si nejsi jistý, podívej se do stezky – ta ti poradí. Pokud se dvojice či skupiny mohly 

vzájemně potkat, pak čáru mezi nimi vybarvi zeleně, v případě, že se nepotkaly, vybarvi čáru 
červeně.  Pro snadnější orientaci si můžeš nejprve zakroužkovat stejnou barvou postavy 

z Kouzelné lucerny a druhou barvou postavy Knihy džunglí.

Balů                                    Šerchán

Štípa                                 Tabakí

Frfelník                   Krák

Lucinka                         Mauglí

Šedák a Rakša                                 Bludička a Mechůvka

Bandaři                HathíČíl                         Ká

Zvídalka                    Mauglí Baghíra                      Hloubalka

Hbituška                 Bludný kořen Honzík                  Šerchán

Mohli se potkat?

9
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příroda

Léto pomalu končí a přichází podzim. 

Možná se vaše šestka rozrostla 

o nějakého nováčka. Uspořádejte 

výpravu k prameni potoka! Můžete 

společně pozorovat živočichy ve 

vodě i kolem ní, poslouchat zvuky 

potoka, poznávat vůně okolních 

       rostlin nebo si zahrát  

          oblíbenou hru.

Léto pomalu končí a přichází podzim. 
    Upoř

ádejte se
 šestkou

 

výpravu 
k potoku

. Zaznamenejte 

si zajím
avé věci, 

které jst
e viděli, 

slyšeli, c
ítili nebo

 zažili.

 Čolci si uspo-
řádali výpravu 

k potoku, nevzali 
si mapu a cesta je 

trošku komplikovaná, 
pomoz jim najít cestu 
od soutoku k prameni.

příroda

Léto pomalu končí a přichází podzim. 
Léto pomalu končí a přichází podzim. 

    Upoř
ádejte se

 šestkou
 

    Upoř
ádejte se

 šestkou
 

výpravu 
k potoku

. Zaznamenejte 

výpravu 
k potoku

. Zaznamenejte 



příroda

Jistě jste si všimli, že i v potoce a jeho 
okolí je živo. Podívej se na obrázky 
rostlin a živočichů a pokus se je 

všechny pojmenovat. Nápovědu 
        najdeš na spodním 
          okraji strany.

Kdo tu žije? Co tu roste?
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příroda

    Na předešlé dvoustraně 
    sis mohl pojmenovat 

    obrázky  rostlin a zvířat, kteří 
   žijí v potoce  a kolem něj. 

    Dotvoř tuto dvoustranu tak, 
aby byly všechny bílé obrázky 

správně vybarveny.
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příroda

 inzerce



stezka/cestička
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Doprava

Pokud je 
v situaci na 
obrázku vše 

správně, vybarvi 
zelené světlo 
semaforu, 

pokud 
nalezneš 
nějakou 
chybu, 
vybarvi 
červené 
světlo. 

Každý den se někam dopravujeme, autem, prostředky hromadné dopravy nebo na kole či pěšky. Ať se chceme dostat do školy, na skautskou schůzku či na nákup, musíme dbát určitých pravidel, abychom neohrozili sebe ani nikoho jiného. 



stezka/cestička

15

Vybarvi všechny dopravní značky a pod 
každou dopiš její správný název.

Dopravní značky

     Připravila: Hopsinka 

dopravní značky: omalovanky.fotopulos.net



stezka/cestička

Jak dobře zná
š 

své kamarády? Znáš 

jejich dobré vla
stnosti? 

Víš, co tě nauč
ili? Doplň 

ke každému kamarádovi 

co nejvíce info
rmací.

16

           Jméno:

  Co jsem se od kamaráda nauèil: 

Dobré vlastnosti:

Jaké vlastnosti na kamarádovi oceòuji:

 Špatné vlastnosti, chyby:

  Datum narozenin a svátku:

         

     Vìk: 

           Jméno:

Co jsem se od kamaráda nauèil: 

Dobré vlastnosti:

  Jaké vlastnosti na kamarádovi oceòuji:

   Špatné vlastnosti, chyby:

   Datum narozenin a svátku:

         

   Vìk: 

      Jméno:

Co jsem se od kamaráda nauèil: 

Dobré vlastnosti:

 Jaké vlastnosti na kamarádovi oceòuji:

  Špatné vlastnosti, chyby:

 Datum narozenin a svátku:

         

Vìk: 
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Stezka: Můj domov a Můj kamarád

         Jméno:

  Co jsem se od kamaráda nauèil: 

Dobré vlastnosti:

Jaké vlastnosti na kamarádovi oceòuji: 

 Špatné vlastnosti, chyby:

  Datum narozenin a svátku:

         

     Vìk: 

           Jméno:

     Co jsem se od kamaráda nauèil: 

    Dobré vlastnosti:

  Jaké vlastnosti na kamarádovi oceòuji:

  Špatné vlastnosti, chyby:

   Datum narozenin a svátku:

         

     Vìk: 

JUNSHOP.CZ
100% skautský obchodý

Prodejna: Haškova 7, Praha 7
tel.: 773 294 840 (STS)

obchod@junshop.cz

Ušet i i ty díky lenské kart

nebo JUNkart  až 15%
sleva 5-10% na celý sortiment 

12% na značku Husky 
15% na značku Asolo

p ehled slev a návod jak slevu uplatnit na 

www.junshop.cz/slevove-karty

Doldy Zebra

dětský batoh 

s nastavitelnou délkou zad

1.990,- Kč

dětská krojová košile, 

od 122cm

499,- Kč

triko krojové dětské

129,- Kč

placky

15,- Kč/ks

Domaluj 
siluety svých 
kamarádů, těm 
skautským 

domaluj šátek.

 in
ze

rc
e





Připravil: Tomáš Chlud
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Srdce na dlani

Založit si deník, do kterého 
si budu zapisovat všechny 

dobré skutky. Z tohoto deníku 
by mi na konci mohla vzniknout 
fajn knížka všeho pěkného, co 
jsem během roku od září do 
června udělal. Deník jednou 

měsíčně ukážu svému 
vedoucímu, aby viděl, komu 

jsem pomohl a udělal radost. 

Vymyslet, čím bych mohl 
více pomoci ve svém 

okolí či smečce.

Co musím udělat, 
abych výzvu dokončil?

A jak jsi začal ty? Napiš mi na srdcenadlani@svetylko.cz Nezapomeň 
mi poslat obrázek, jak pomáháš! Několik obrázků příště otiskneme.

Soutěž 

Doplň, co říkají hrdinové 

comicsu, a svůj výtvor pošli 

do konce října na adresu: 

svetylko@skaut.cz. Třem 

vylosovaným pošleme 

knihu Viktorka a vesmírná 

dobrodružství! 

Viktorka a vesmírná dobrodružství

„Přemýšlel jsem, jak bych 
začal. Po cestě do školy jsem 

se rozhlížel, komu pomoci. 
Nikoho jsem však neviděl, a tak 
alespoň ve škole jsem pomohl 
paní učitelce sesbírat a odnést 

sešity. Když jsem dorazil ze školy 
domů, dozvěděl jsem se, že paní 

sousedka onemocněla a není 
nikdo, kdo by venčil jejího pejska 
Elišku. Ochotně jsem se nabídl, 
že budu Elišku venčit a hrát si 

s ní, aby jí nebylo smutno. Paní 
sousedka měla velikou radost.“

stezka/cestička
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Ahoj jmenuji se Janek a chodím do smečky vlčat. Hrozně rád lidem 
pomáhám a dělám jim radost. Letos jsem se od svého vedoucího 

dozvěděl, že existuje výzva Srdce na dlani, během které si své dobré 
skutky zapisujete. Neváhal jsem a rozhodl se jít do toho, i přesto, že to 

nebude jen tak, protože se výzva plní celý rok. Půjdeš do toho se mnou? 
Čím více nás bude lidem pomáhat, tím hezčí bude svět okolo nás.



rukodělka
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11. Folii můžeš upevnit 
i  pomocí 
gumičky. 

KAZOO 
Vyrobte si se šestkou originální hudební nástroje!

Budeš potřebovat pilku, nůž, smirkový papír, provázek, 
kousek pevnější mikrotenové fólie, škrabku, nebozízek 

(stačí i šroubovák), malou kulatou rašpli.

1. Z bezu si pomocí pilky uřízni krátký klacík (tloušťky 
alespoň 1 cm). S pomocí nebozízku provrtej dužinu.

2. Vnitřek kazoo dočisti pomocí 
rašple. Můžeš odpilovat i část 
dřeva, pokud je stěna příliš silná.

3. S pomocí 
nebozízku 
vyvrtej dírku.

4. Škrabkou oškrabej kůru. 5. Dírku nožem zvětši.

6. U okraje píšťalky 
udělej nožem zářez.

7. Okraj začisti. 8. Přes okraj (ten 
který je blíže k dírce) 
přetáhni mikro-
tenovou folii 
a pevně zavaž 
provázkem.

9. Zbytek folie odřízni nožem. 10. Kazoo může být malá i velká. Na tento hudební 
nástroj hrajeme tak, že do dírky hučíme, tůtáme apod… 

Vyrobit si můžeš také originální ozvučná dřívka. 
Návod najdeš na www.rukodelkyusojky.cz/navod/ozvucna-drivka.

- hudebni nastroj



Vzkaz v lahVi
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soutěž

Milé světluš
ky, 

žabičky a 
milá vlčata,

až do další
ch letních 

prázdnin b
ude probíha

t 

ve Světýlku so
utěž 

s tajemným názvem Vzkaz 

v láhvi. M
ůžete se z

apojit se 

svým oddílem! Přesvědčte s
e při 

plnění úkolů
 plných ná

mořních 

dobrodružs
tví, jestli 

jste bystř
í, 

šikovní, zd
atní a náp

adití jako 
ostřílení m

ořští vlci.

V každém čísle najde
te jeden vel

ký hlavní ú
kol a pak 

menší úkoly.
 Pokud nám pošlete m

ailem výsledky 

svého snaž
ení, budete 

za každý s
plněný úkol

 

obodováni. 
Kdo má nejvíce bo

dů, vyhrává
. 

O svých pok
rocích bude

te informováni 

v dalších č
íslech.

  Chceš se dozvědět 
 více o tom, jak si Čolek    a Žabka hrají s dědou      na námořníky?

   Prohlédni si Plavby Čolka   a Žabky, stezku pro vodácká vlčata, žabičky a všechny, kdo chtějí plnit jspolečnou stezku pro vlčata   i světluš ky.
Chceš se dozvědět, co ještě   Žabka a Čolek prožili s dědou na moři i na chalupě?          Přečti si knížku       Čolek a Žabka – Troje         prázdniny na moři.

24



www.                                     .cz

 inzerce

1.  Vyzkoušej se 
svou šestkou 
něco nového. 
Připravte si papír 
a zmačkejte ho. 
Je potřeba ho 
zmuchlat opravdu 
důkladně.

3.  Připravte si tenký černý fix a pusťte 
se do detektivní práce. Co všechno se 
mezi skvrnami ukrývá? Dokreslete, co 
se vám do obrázku schovalo. 

Zmáčkněte 
umění!

Pojeďte na 

Uměleckou šestku.

27. – 29. 3. 2015
Dobříš

Zmuchlej list papíru a vyhoď houdělej z něj umělecké dílo

2.  Máte zmuchláno. Výborně. Rozložte ho do roviny, vezměte si vodové barvy a vytvořte na něm různé barevné skvrny. Vodou nešetřete, barva se pak do 
záhybů dobře vsákne. Nechte 
vznikající umělecké dílo zcela 
uschnout.

http://umeleckasestka2015.skauting.cz



svět

1. 
D

o světadílů napiš jejich názvy.

2. 
Z vyznačených zem

í vyber a vybarvi Č
eskou republiku.

4. Kolik živočichů plave v mořích a oceánech? .....................

 Kterého bys ve skutečnosti v moři nepotkal? Zakroužkuj ho.

3. 
Pojm

enuj zvířata na spodním
 okraji m

apy a 

přiřaď je do světadílů, kde si m
yslíš, že bydlí.

5. Který živočich plave v tichém oceánu?     

..............................................................

CESTA KOLEM SVĚTA
           Každý z nás má svůj pokojíček, svou rodinu, svůj domov. Žijeme ve městech a vesnicích, které tvoří stát, Českou republiku. 

                                          Jistě víš, že existují i jiné státy. Některé jsou Česku blízko, jiné zase daleko, často až za mořem nebo oceánem.            
                                                    Pokus se splnit co nejvíce úkolů,                 pokud nebudeš vědět, vezmi si na pomoc kamaráda…

26



svět

8.
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6. Jak se jmenuje ostrov, na kterém sedí lední medvěd? .......................................................................

7. Kolik v oceánech a mořích pluje lodí? ...................................................................................................

10
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           Každý z nás má svůj pokojíček, svou rodinu, svůj domov. Žijeme ve městech a vesnicích, které tvoří stát, Českou republiku. 
                                          Jistě víš, že existují i jiné státy. Některé jsou Česku blízko, jiné zase daleko, často až za mořem nebo oceánem.            
                                                    Pokus se splnit co nejvíce úkolů,                 pokud nebudeš vědět, vezmi si na pomoc kamaráda…
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Ideální parťák na hory
LOAP St. Moritz evo
Termoizolační náplň PolyPlus Extreme z dutého vlákna má
skvělou úroveň loftu, která chrání i při vysoké vzdušné
vlhkosti. Vlákna jsou vyrobena ze silikonizovaného 100% PES 
a získávají tím nezaměnitelnou měkkost a hebkost podobnou 
peří. Spacák po namočení rychle schne, vyniká tvarovou
pamětí. Hmotnost 1750 g, XXL rozměry 220 x 80 x 55 cm.
Více spacáků a vybavení do hor i města najdete na www.loap.cz


