
POUTNÍK ZA PRAVDOU

Skautskou odborku POUTNÍK ZA PRAVDOU jsem splnil:

v kategorii mladší skauti a skautky dne: Podpis vůdce oddílu

v kategorii starší skauti a skautky dne: Podpis vůdce oddílu

v kategorii roveři a rangers dne: Podpis vůdce oddílu

Zapiš si do kolečka pořadové číslo/písmeno plněné aktivity. 
Po splnění aktivity si kolečko vybarvi barvou podle toho, jak ti plnění šlo.

 Zelená – „Tato aktivita pro mě byla celkem jednoduchá, její plnění mě moc neposunulo.“
 Oranžová – „Tato aktivita byla přiměřeně obtížná, její plnění bylo pro mě výzvou.“
  Červená – „Tato aktivita byla velmi náročná, její splnění bylo na hranici toho, co umím a znám, hodně jsem se při jejím plnění natrápil.“

Pokud již máš aktivitu splněnou (vybarvenou) z předchozí věkové kategorie, přepiš si ji do řádku tvé aktuální věkové kategorie.

POPIS AKTIVITY PODPISY

7 Bůh, Pravda a Láska. Vyberu si umělecké dílo nebo historickou událost, 
na které vrstevníkům zkusím vysvětlit, jak vybrané náboženství nebo součas-

ný filozofický směr chápe pojmy „Bůh“, „Pravda“, a „Láska“.

Já

Patron

8 Vhled do filozofie. Připravím aktivitu na zamyšlení nad citáty slavných 
 filozofů, v rámci které přiblížím život jednoho filozofa hlouběji.

Já

Patron

9 Jsem patronem této odborky.
(Pouze když plním R&R stupeň.)

Já

Patron

10 Vlastní aktivita.
(V případě, že ti v odborce nějaká aktivita chybí, můžeš si po dohodě s patronem 

 vytvořit jednu vlastní aktivitu do doplňujících podmínek „Zkus to“.)
Já

Patron

Skautská odborka

POČTY KE SPLNĚNÍ ODBORKY 
(aktivity si vybírám sám po poradě s patronem)

DOKAŽ TO 
(hlavní podmínky)

ZKUS TO 
(doplňující podmínky)

Mladší skautky a skauti   

Starší skautky a skauti      

Roveři a rangers            

(1)

(3)

(6)

POZNÁMKY
1) První tři body kategorie „Zkus to“ se týkají odborného zájmu, čímž je myšlen jakýkoli zájem především 
z  přírodních či společenských věd, který si uchazeč o odborku po dohodě s patronem vybere.
2) Bible (křesťanství), Korán (islám), Bhagavadgíta (hinduismus), Tao te ťing (čínské náboženství), 
Pálijský kánon (buddhismus), Rozpravy Konfuciovy (konfuciánství).

Skautská odborka POUTNÍK ZA PRAVDOU NÁBOŽENSKÉ DUCHOVNÍ

MŮJ PATRON 

MOJE JMÉNO 

CÍL: Smyslem této odborky je podpořit skauty a skautky v touze „přicházet 
věcem na kloub“, učit je klást si otázku „Proč?“ a hledat na ni odpověď, vést 
je k odpovědnosti vůči Pravdě, které skauti slibují věrnou službu v první části 
skautského slibu. 

(1)

(3)

(6)



ZADÁNÍ AKTIVITY CO PLNĚNÍM AKTIVITY  PROKÁŽU, 
ŽE ZNÁM / UMÍM / DOKÁŽU VYUŽÍT? PODPISY

A Sběr informací. Alespoň ze dvou 
různých oblastí, o nichž se 

poradím se svým vedoucím, seženu in-
formace, které zpracuji do článku nebo 
přednášky a představím je ostatním 
členům oddílu.

•  Umím vyhledat, zpracovat a použít po-
třebné informace (web, knihovna, …).

•  Umím získané informace zprostředko-
vat druhým.

Já

Patron

B Systematické poznávání. 
Prokážu, že alespoň v jedné oblasti 

lidského poznání systematicky sleduji 
jeho aktuální stav. Aspoň dvakrát za půl 
roku připravím pro ostatní členy oddílu 
z této oblasti programový prvek.

•  Můj zájem je skutečně systematický.
•  Dokážu druhým zprostředkovat uži-

tečné poznání.

Já

Patron

C Hledání a poznávání pravdy. 
Znám základní způsoby, jak lze 

prokázat pravdivost, předvedu je 
na konkrétních příkladech a dokážu 
jejich pomocí odhalit chyby v argumen-
taci na jednoduchých příkladech.

•  Přemýšlím o tom, jak člověk hledá 
a poznává pravdu.

•  Dokážu v praxi uplatnit principy správ-
ného myšlení a poznávání.

Já

Patron

D Poznávání světa. Znám výklad 
o vzniku světa a původu člověka 

z hlediska přírodních věd (jak se učí 
ve škole) a dovedu ho srovnat se svým 
přesvědčením, což prokážu před členy 
oddílu (například formou přednášky, 
diskuse, komiksu apod.).

•  Zajímám se o svět kolem sebe a o to, 
jak jej chápe současná věda.

•  Přemýšlím o tom, co je pro mě nejdů-
ležitější a jak to souvisí s vědeckým 
poznáním světa.

•  Umím výsledky svého uvažování sro-
zumitelně zprostředkovat druhým.

Já

Patron

E Hlavní světová náboženství. 
Znám hlavní světová náboženství, 

kdy a kde vznikla, jejich současné rozšíře-
ní a postavení ve světě. Dovedu objasnit, 
jaká je jejich podstata Absolutna (základ-
ní charakteristika přiměřeně věku) a jaké 
jsou jejich hlavní mravní zásady.

•  Zajímám se o to, jak se lidé snaží 
hledat odpovědi na nejdůležitější 
otázky života.

•  Můj zájem je soustavný a vede mě 
k pochopení, které dokážu zprostřed-
kovat druhým.

Já

Patron

F Obhajoba vlastního názoru. 
Dovedu na své úrovni obhájit svůj 

vlastní názor na Boha, svět i člověka. 
Vysvětlím, jak s tím souvisí nejvyšší 
Pravda a Láska. 

•  Mám svůj vlastní zdůvodněný názor 
na Boha, svět i člověka.

•  Dokážu propojit svůj názor s principy 
skautingu.

•  Tento svůj názor dovedu srozumitelně 
hájit.

Já

Patron

POPIS AKTIVITY PODPISY

1 Můj odborný zájem. Odebírám nějaký specializovaný časopis, znám hlavní 
české představitele, kteří v této odborné oblasti pracují, a účastním se nějaké 

akce, kde je někdo z nich hostem (přednáška, veřejná debata). Případně si na něj 
najdu kontakt a napíšu mu. 1)

Já

Patron

2 Kvalitní odborné zdroje. Mám vlastní odbornou knihovničku nebo jiný 
soubor kvalitních informací (internetových článků, …), které průběžně 

 aktualizuji.

Já

Patron

3 Prezentace na veřejnosti. Vypracoval jsem a k veřejné publikaci nabídl 
alespoň tři články, které se týkají oblasti mého odborného zájmu, nebo jsem 

pro své vrstevníky uspořádal alespoň tři veřejné přednášky, semináře či diskuse 
věnované této tématice (lze i kombinovat).

Já

Patron

4 Lidské poznání. Lidské poznání má několik vzájemně propojených rovin: 
vědecké, filozofické, umělecké, zkušenostní a náboženské. Vyzkouším si dívat 

se na svět všemi těmito rovinami a zaměřím se na jejich přednosti i nedostatky. 
Např. při procházce po dešti se snažím dívat na život kolem sebe a ptát se: Jaký to 
má smysl? Jak to na mě působí? Jak to funguje? Vnímám někde přesah? O svých 
pozorováních se pobavím s patronem.

Já

Patron

5 Světová náboženství. Uspořádám pro oddíl (či jinou skupinu vrstevníků) 
alespoň tři krátké programy (přednášky, diskuse, hry, soutěže apod.) o hlav-

ních světových náboženstvích.

Já

Patron

6 Významné náboženské knihy. Seznámil jsem se se dvěma ústředními 
 knihami světového náboženství. 2)

Já

Patron

ZKUS TO (doplňující podmínky)DOKAŽ TO (hlavní podmínky) 
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