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Prosba lesa



                                                Brontík Odvahy
                                                                                                                                  Datum                   Na akci                    Podpis
                                                          Barva černá

            Brontíka Odvahy získáš, pokud projdeš
                       určenou stezku odvahy.

            Získává se každý rok znovu !!
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                                                Brontík Šikula

                                                Barva šedá                                          Datum                   Na akci                    Podpis

                 Udělat něco pro  1.Mš  ( Hrabání listí )
       Pomoct při: Pouti pro Mš
                          Bambiriádě
                          Hab. Toulkách -  Pohádkovém lese
                          Habartovském mistráku
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                                    Brontík Ml čení

                                             Barva Červená

                    Brontíka mlčení získáš jen pokud budeš
                    mlčet po dobu dvaceti čtyř hodin.

                   Plní se jen na tábo ře.
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                                                                                                           Datum                   Na akci                    Podpis
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                                                                                                            Datum                   Na akci                  Podpis

                  Brontík Daného slova
 

                                               Barva Oranžová

              Brontíka daného slova získáš,pokud
               dodržíš slib při zvláštní příležitosti a
                        prokážeš svou spolehlivost
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                                                                                                          Datum                   Na akci                    Podpis

                        Brontík pevné v ůle

                                                         Barva růžová

             Brontíka pevné v ůle získáš když:
             Zůstaneš po dobu 24 h. sám v lese,
          budeš pozorovat děj v daném prostoru,
              s nikým nebudeš mluvit a nikým
                           nebudeš spatřen
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                                                 Brontík Zdatnosti

                                                              Barva  žlutá

             Brontíka zdatnosti získáš když:
                   - splníš test zdatnosti
                   - budeš znát pravidla nějaké hry
                          - budeš umět plavat
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                                                                                                           Datum                   Na akci                    Podpis

33                                                                                                                                                                                                                             10



                      Vyzývaná
                                                                                               Datum                   Na akci                    Podpis
      Hráče rozdělíme do dvou stejně početných
         družstev, každé družstvo se postaví                                        
         čelem k soupeřům, asi 10 -15 m od sebe.
         poté se jeden hráč z prvního družstva
        vypraví k soupeřům,kteří ho očekávají s
         nastavenými dlaněmi. Útočník zvolna
        přechází před protihráči a v nestřeženém
         okamžiku plácne jednoho z nich po dlani.
     Útočník se po této výzvě rychle obrátí a utíká
     zpět ke svému družstvu, vyzvaný má naopak
        za úkol dát útočníkovi babu dříve, než
      doběhne ke svým. Podaří-li se mu to, odvádí
       si útočníka ke svému družstvu, nepodaří-li
        se mu to, zůstává u soupeřů. Poté vysílá
       útočníka družstvo druhé.Vítězí to družstvo,
        které má po určeném časovém limitu více
                                   členů.
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                                             Brontík Turista                                              Zábava na pláži

                                                      Barva bílá

                                                                                                                 V dlani je pět kamínků. Kamínky se vyhodí
                                                                                                                                  směrem nahoru. Nyní se musí zase co
                                                                                                                             nejvíce padajících kamínků nachytat na hřbet
                                                                                                                             ruky. Kamínky ze hřbetu se trhnutím ruky opět
                                                                                                                              vyhodí a když jsou ve vzduchu,se posbírají ty
                                                                                                                               kamínky, co spadly při prvním hodu.
                     Brontíka turistu získáš když  :                                         Mezitím již padají vyhozené kamínky zpět.
      ve věku do deseti let ujdeš 50 kilometrů za rok,                  Ty chytáme opět do dlaně k posbíraným.
         od  deseti let ujdeš 100 kilometrů za rok a                 Kolik je teď v ruce kamínků,tolik se přidělí bodů.
                 naučíš se číst v jízdním řádě.                                              Hraje se jen pravou rukou.
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                                            Brontík Pionýr
                                    Barva zelená           

          Brontíka pionýra získáš když :
-   budeš mít v pořádku kroj a průkaz
-   mít znalosti o pionýru a o naší skupině
-   znát pionýrský pozdrav
-   umět vázat šátek
-      vědět, co vyjadřuje odznak
-   mít oddílové znalosti
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                                                                                                          Datum                   Na akci                    Podpis
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                                                                                                          Datum                   Na akci                    Podpis
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                                                                                           Naše organizace má název
                                                                                  PIONÝR

                                                                                                                          Pionýr –  objevitel nových neprobádaných cest
                                                                                                                                             -   hlasatel nových myšlenek a směrů
                                             Brontík Ochránce
                                                Barva hnědá                                            Znak  :
                                                                                                                                                                 Život, bezpečí
                                                                                                                                                                                   statečnost
                                                                                                                                                   čistota ideálů
                                                                                                                                                         pokrok
                     Brontíka ochránce získáš když:
                 -  odevzdáš 20 kg papíru
                       -  doneseš kaštany nebo žaludy
                       -  zúčastníš se akce „pomáháme lesu“
                       -   budeš chránit přírodu a zvířata
                                                                                           Touha po poznání

                                                                                                                                                                                           Láska k vlasti

                                                                                                                   Založení pionýra :          1968
                                                                                                                                           (1990)
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1) POZNÁNÍ
     - Pionýr je pracovitý,pomáhá ostatním,u čí se        

2) PRAVDA
           - Pionýr chrání pravdu a dané slovo        

3) POMOC
     - Pionýr je state čný a kamarádský
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                                                                                                                             4)   PŘÍRODA
                                                                                                    - Pionýr chrání p řírodu a život na zemi

                                                                                 5)   PŘÁTELSTVÍ
                                                                                          - Pionýr je p řítelem všech d ětí

6) PAMĚŤ
      - Pionýr má rád svou zem

7) PŘEKONÁNÍ
- Pionýr je čestný a spravedlivý
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                                   Brontík Zálesák
                                                  Barva Modrá

          Brontíka zálesáka získáš když zvládneš:
- nejméně 8 uzlů- liščí,lodní,dračí,ambulanční,
   zkracovačka,rybářská,škotová,křížová spojka
- budeš nosit kpz
- pochodové a topografické značky
- orientaci podle mapy a buzoly
- ohně a ohniště
- první pomoc
- táborovou kuchyni
- přípravu jídel z lesních plodů
- odhad vzdálenosti
- stavbu jednoduchého přístřešku
- znalost morseovky ( sos )    

19                                                                                                                                                                                                                           24



                                                                                                           Datum                   Na akci                    Podpis

23                                                                                                                                                                                                                          20



                               

21 22


