




PÁR SLOV O MNĚ

Sem do rámečku se 
můžu nakreslit.

Moje jméno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Moje adresa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telefon na rodiče  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Kdy jsem vstoupila do roje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Každý den aspoň jeden dobrý skutek

Za každý dobrý skutek si vybarvi políčko.
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�U����A �Á ��NE�NĚ ���N�NÉ P�Á�����Y. ����K SE T����A 

K 

�U����A �Á ��NE�NĚ ���N�NÉ P�Á�����Y. ����K SE T����A 

, KTE�Ý ��JE VE S�AR�M 

�U����A �Á ��NE�NĚ ���N�NÉ P�Á�����Y. ����K SE T����A 

 �A V���I�I. T����A 

SE, AŽ �U Ř��NE �ŠE���O O S�Ý�H �O�Ý�H ���A��DE�H ZE 

����Y A O ��M, ��K ����Í S  

SE, AŽ �U Ř��NE �ŠE���O O S�Ý�H �O�Ý�H ���A��DE�H ZE SE, AŽ �U Ř��NE �ŠE���O O S�Ý�H �O�Ý�H ���A��DE�H ZE 

 �A ��LE�Y. ����U

SE, AŽ �U Ř��NE �ŠE���O O S�Ý�H �O�Ý�H ���A��DE�H ZE 

 Z ��D�A�Í D�DE��K �����U���L �U����O ��P�ÁV��Í, KTERÉ 

�I P�O N�J S��O�Á���A. V ��L�E VĚ�Y SE P�O�I ��M �Y�Í��L 

ZE �A�Á��Y ��K�Ý ��U�H��LEC. „B���U!“ ��K����A �U����A 

A ��Y���A �O ��L�M P���Á��NÉ�O K��U. B��K ��L D�DE��ŮV A ��Y���A �O ��L�M P���Á��NÉ�O K��U. B��K ��L D�DE��ŮV 

 A J��Í VĚ��Ý P�ÍT�L. ����S�Í VRT�L 

A ��Y���A �O ��L�M P���Á��NÉ�O K��U. B��K ��L D�DE��ŮV 

 A �Í��L SE 

S �U�����U, KTE��U ��K ���U�O NE��D�L. „��S�L SE UTR���UT 

Z 

S �U�����U, KTE��U ��K ���U�O NE��D�L. „��S�L SE UTR���UT S �U�����U, KTE��U ��K ���U�O NE��D�L. „��S�L SE UTR���UT 

 A P��BĚ���UT PŘ�S
 

S �U�����U, KTE��U ��K ���U�O NE��D�L. „��S�L SE UTR���UT 

,“ Ř��L D�DE��K. B��K 

SE �A ���M��K ������L Z �U����A SEVŘ��Í A ���L���L ��YT�K 

SVÉ S�S�I ��K, ŽE ��J����U ���A ��K�Á �U����A. 

UŽ SE S��Í���O. 

SVÉ S�S�I ��K, ŽE ��J����U ���A ��K�Á �U����A. 

 �������O ��AV�NĚ �A 

SVÉ S�S�I ��K, ŽE ��J����U ���A ��K�Á �U����A. 

 

A �U����A �������A, ��YŽ ��D��A ME�I 

 �������O ��AV�NĚ �A 

 �B��S 

STŘE��Y D�DE��O�A ����A. 

A �U����A �������A, ��YŽ ��D��A ME�I 

 ��L V���Ý, �LE UŽ SE 

V N�M N��L��O. �U����A SE VĚ�����U UV�L����A V   

U ��M�N, ��KŽE �I ��M D�DE��K NE��Á��L 

V N�M N��L��O. �U����A SE VĚ�����U UV�L����A V 

.

 Jak to všechno začalo
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�U����A �Á ��NE�NĚ ���N�NÉ P�Á�����Y. ����K SE T����A 



�N ��M M�L ���Ů��U VE V��L����M �����I.  

P�Á�����Y �A�����Í! 

�U����A V���U ����J��A �O�KÉ 

P�Á�����Y �A�����Í! 

. D�DE��K 

V��LE �Í ��Í��L 

�U����A V���U ����J��A �O�KÉ 

, KTERÉ ����I �O ��STĚ. 

. D�DE��K 

 

���Í��L ����O A ��K �I P��S��L K �U��N�E A �A �O ������A. 

D�DE��K ��P�ÁV�L A ���O ���A�DÉ �A��L ��M�O Ú��D�M: 

„�O, T�N�LE ���N, �U����O, T�N ���Y JE UŽ ���U�O. CO �I 

���A���U, ��K N�����K SET LET, A CO �I J�ŠTĚ ���A���U, 

���Á ��ŠE 

���A���U, ��K N�����K SET LET, A CO �I J�ŠTĚ ���A���U, 

 D����A ����A���U. V��Y��Y ��ME �I 

���NĚ ��P�ÁV��I P��BĚ�Y.“ �U����A UŽ �Y�O VĚ�Y ����A. 

AŽ Z �I�H SE ��K �����Y P��BĚ�Y O J��Í ����NĚ, KTERÉ �I 

��K �������Y. ���A�DÉ, ��YŽ D�DE��K NĚCO ��P�A�O��L, 

�L��O���A �O S OTEVŘ����I , ����A�Á, CO ��DE ��L. 

„��JE ������A �I J����U �OV�D��A O T���Í P�����I��E, 

�AŘ�N�E, ���O�Ý �����A�Ý P��BĚH �O ��L. �O�K�J, ����Y�H 

�I J�N �A N�J V����N�L…“ �U����A SE ���Í���A �A 

�AŘ�N�E, ���O�Ý �����A�Ý P��BĚH �O ��L. �O�K�J, ����Y�H 

 

V��LE ����A A �����A �I Z���Š��Í�H SVĚ��L�K, KTE�Á SE 

�����A, ���O �Y  ��D ������U 

V��LE ����A A �����A �I Z���Š��Í�H SVĚ��L�K, KTE�Á SE 

. 

„���ÍV�J!“ ��K����A. „�U����O! �O, � Y ��I �A �O P����A! 

T�N P��BĚH JE O 

„���ÍV�J!“ ��K����A. „�U����O! �O, � Y ��I �A �O P����A! 

! �Á �S�M ��A�A DĚ�A�Á,“ 

�����L SE D�DE��K A ��P�ÁV�L.
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Jak se pozná světluška

Víš, že na celém světě je asi 40 miliónů skautů? Nejmladším se říká světlušky 
a vlčata, starším skautky a skauti a ti nejstarší jsou roveři. Představ si naši republi-
ku, která má asi 10 miliónů obyvatel. Skautů je tedy čtyřikrát tolik, než žije lidí 
v České republice. Jenom v šesti zemích na celém světě neexistují skauti.10

Jak se pozná světluškaJak se pozná světluškaJak se pozná světluška



Stejně jako svatojánské mušky poletují ve skupinkách, i my máme svoji šestku, 
která společně plní různé úkoly, překonává překážky a ve které si světlušky 
navzájem pomáhají. V šestce světlušek poznáváme, jak důležité je přátelství.

Podívej se, jak vypadá skutečná 
světluška:

11



�AT��M �O Š�S��Y

(��KR����M �I ��S�A�I��Y V��KÉ 
SVĚ�����Y, S�BE A S�Ý�H S�ST�I��K 
ZE Š�S��Y ��K, ��Y SE ��M �����A-
�Y. �O��M �A�DÉ�O ��P����M, ��Y 
SE ��D S��M �B�Á�K�M ��D����L.)

12



Šestka světlušek je skupina 
děvčat, která se schází jednou 
týdně v klubovně, chodí spolu 
na výpravy a třeba i na různé 
soutěže. Teď už do ní patříš i ty.

13



Ted’ už vím, jak se všechny moje sestřičky jmenují. Zkusím 
zjistit a napsat do tohoto kalendáře, ve kterém ročním období 
má každá z nich narozeniny.

14



Vyberu z těchto věcí ty, které si mám nosit s sebou na schůzku, 
a zakroužkuju si je.

Co s sebou na schůzku
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Můj rojMůj roj

�ÁZEV 
��JE

V���Á 
SVĚ�����A

��N��KT 
�A V����U 
SVĚ�����U

�ÁZEV 
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�DE ����U 
�N�O��A�E 

Z ��JE

�DE SE 
S��Á��ME

17



Vyberu si jeden z těchto dvou úkolů:

Na toto místo si nalepím cokoli, co jsem měla, dostala nebo našla na své 
první velké rojové akci (kytičku, lístek do divadla nebo třeba papírek 
od bonbónu, ...).
Do tohoto rámečku složím svoji vlastní kratičkou básničku o rojové akci.

Pokud jsem se zúčastnila už alespoň tří schůzek se světluškami, vzpome-
nu si na největší a nejlepší zážitek a nakreslím ho do rámečku.

Poznala jsi už také ostatní světlušky z vašeho roje? Jestlipak 
jsi s nimi byla na nějaké výpravě nebo jiné akci? 

18



Abychom se všechny cítily v našem roji dobře:

 tykáme nejenom světluškám v šestce, ale také Velké světlušce a jiným starším 
skautům

 chováme se ke všem v roji jako k opravdovým sestřičkám

 nezapomínáme na všechny akce chodit včas, aby na nás ostatní světlušky nemu-
sely čekat

 když budeme nemocné nebo pojedeme k prarodičům, řekneme doma, aby nás 
z každé schůzky i větší akce omluvili

 na akcích posloucháme Velkou světlušku i všechny starší skauty

 dáváme si pozor na pusu, abychom nemluvily sprostě nebo neslušně

Jaká pravidla bys měla 
u nás v roji dodržovatu nás v roji dodržovat

A možná v našem roji platí i nějaká další pravidla, která si zde můžu napsat:

19



Jak se zdraví světluškyJak se zdraví světluškyJak se zdraví světluškyJak se zdraví světluškyJak se zdraví světlušky

Světlušky zdraví pravou rukou dvěma 

vztyčenými prsty. Ty nám připomínají 

..…............... a ….............. Palec, 

který překrývá prsteníček a malíček, nám 

správně ukazuje, že silnější má vždy chránit 

slabšího. I ty můžeš ochraňovat mladší 

kamarádky nebo bezbranná zvířátka.

Světlušky, vlčata, skautky 
i skauti na celém světě si 
podávají levou ruku, protože 
je blíž k srdci, které znamená 
lásku a přátelství. Aby bylo toto 
přátelství ještě pevnější, vždycky 

si do sebe zaklesnou malíčky.
Levou ruku si podávali afričtí domorodci zvaní Kroboti, 
kteří před dávnými lety inspirovali ke vzniku skautingu. 
Byli to vlastně takoví první skauti.

správně ukazuje, že silnější má vždy chránit 

20



Vyluštím, co nám připomínají dva vztyčené prsty při pozdravu 
světlušek. Až se mi to povede, napíšu si tato dvě slova 
do prázdných míst v textu na předchozí stránce.
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V __NGLII ŽIL NA ZAČÁTKU 

20. STO__ETÍ MU__, KTERÝ SE 

JMENOVAL ROBERT BADEN-

POWELL (ČTI: ROBERT 

BEJDNPAUL). BYL TO 

VOJENSKÝ DŮSTOJNÍK, KTERÝ 

CVIČIL MLADÉ CHLAPCE, 

ABY SE UMĚLI DO__ŘE PLÍŽIT 

A ABY SE UMĚLI VYZNAT 

V PŘÍROD__. PROTOŽE TO 

BYLI MALÍ A BYSTŘÍ KLUCI, 

MOHLI FUNGOVAT JAKO 

SPOJKY MEZI VOJENSKÝMI 

DŮSTOJNÍKY A DORUČOVA__  JIM T__JNÉ ZPRÁVY.

ROBERT BADEN-POWELL TÍMTO NADCHL ����S�U 

����P�Ů, SE KTE���I ���O�Á__�L PR��Í ��A__T- 

��Ý ���OR �A �ST�OVĚ 

BROWNSEA (ČTI: BRAUNSÍ) 

V ANGLII. A P__ÁVĚ 

NA TOMTO TÁBOŘE VZNIKL 

Po stopách vzniku skautingu

22

Po stopách vzniku skautingu

JMENOVALJMENOVAL

V __NGLII ŽIL NA ZAČÁTKU 

20. STO__ETÍ MU__, KTERÝ SE 

JMENOVAL

VOJENSKÝ DŮSTOJNÍK, KTERÝ 

JMENOVALJMENOVALJMENOVAL



Po doplnění písmenek z textu se dozvím 
jméno patronky světlušek.

Svatá  __ __ __ __ __ __ __       __ __ __ __ __ __ __ __ byla královská 

dcera. Založila několik sirotčinců i chudobinců, kde se starala o chudé 

a nemocné lidi.

SKAUTING, KTERÝ SE ZAČAL R__CHLE ŠÍŘIT 

A PO CELÉ A__GLII VZNIKALY DALŠÍ A DALŠÍ 

SKAUTSKÉ ODDÍLY.

PROTOŽE I DĚVČATA SE CHTĚLA STÁT 

__KAUTKAMI, TAK DÍKY PRÁCI BADEN-POWELLOVY 

SESTRY AGNES (ČTI: ÁGNES) A JEHO MANŽEL__Y 

OLAVE (ČTI: OLIF ) VZNIKLY PRVNÍ DÍVČÍ ODDÍLY.

TAKÉ SKAUTING V NAŠÍ REPUBLICE M__ SVÉHO 

ZAKLADATELE. JE JÍM PROFESOR ANTONÍN 

BENJAMÍN SVOJSÍK. 

23



Každý malíř barví jednu část naší vlajky. Zkusím najít, čí štětec vede ke 
které části, a vybarvím ji správnou barvou podle barvy malířova kyblíku.

Vlajka České republiky

24

Vlajka České republiky

Každý malíř barví jednu část naší vlajky. Zkusím najít, čí štětec vede ke 



Zákon světlušek jsou pravidla, která musí každá světluška dodržovat, aby jí lucernič-
ka stále pěkně svítila a všude ukazovala správnou cestu.

Všimni si, že zákon světlušek má pět bodů, stejně jako je prstů na jedné ruce. Díky 
tomu si můžeš zákon lépe zapamatovat.

Zákon světlušek

SVĚ�����A 
V��Y��Y ��U�Í 

P�A��U
��LEC JE 

N�����N���Í P�ST, 
A P�O�O �Á 

N�JTĚ��Í ���L. 
BEZ P�A��Y SE 
PŘE�E ��OV�K 

N��B��DE.

SVĚ�����A JE 
�������Á

��A�O�Á�K�M ��M 
���I�E H�O�Í, ��YŽ 

N������U���ME.

SVĚ�����A ���Á�Á 
����M

�A P��STŘ���Í��U 
����ME ����U 

���I��E, ��YŽ �Í 
�H��ME ���OCT.

SVĚ�����A JE 
S�ATE��Á A V�S��Á

�A P�ST��Í��U 
����ME P�S��N�K, 
ZE KTERÉ�O ��ME 

����ST.

SVĚ�����A JE 
��S�O��Á

���Í�K�M �I 
�����Í�OVÉ ��S�Í ��I. 
SVĚ�����Y �O �LE 

N�D����Í.
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��LEC, T�N JE 
P�A�����U��Ý, 
N����ÁŽE L�ÁT,

��A�O��K N��Í ������Ý,
��Í �����U��AT.

P��STŘ����K 
��D ���ŮŽE,

��YŽ UŽ ���Ý N��ŮŽE.
P�ST���K, T�N S�ATE��Ý JE,
���Š�K ���Ý, ��D SE ��JE.

26



 Světluška vždycky mluví pravdu
Každá správná světluška mluví pravdu. Když budeš pravdomluvná, ostatní 
se naučí, že ti můžou ve všem věřit, a rodiče, učitelé i Velká světluška z tebe 
budou mít radost. Pamatuj si, že říkat pravdu znamená také neopisovat 
ve škole a nepodvádět při hrách, i když se to občas zdá obtížné.

 Světluška je poslušná
Až ti někdy bude maminka hrozit ukazováčkem, vzpomeň si na tento bod zákona. 
Světluška poslouchá své rodiče, učitele i Velká světluška. Všichni to s tebou myslí 
dobře, a protože jsou zkušenější, vědí, co je pro tebe nejlepší. Znamená to také, že 
posloucháš starší světlušky ve své šestce a ostatní vedoucí, Jitřenku, či skautky.  

 Světluška pomáhá jiným
Světluška umí nabídnout svoji pomocnou ruku, aniž by za to čekala nějaký 
bonbón nebo čokoládu. Také ty se díváš pozorně kolem sebe a všímáš si, kdo 
potřebuje pomoci (starému pánovi podržíš dveře, maminku s malou holčičkou 
pustíš v autobuse sednout). Chceš pomáhat doma svým rodičům? Zkus je 
poprosit, zda by ti nesvěřili nějakou pravidelnou práci.

 Světluška je statečná a veselá
Jako světluška se naučíš být statečná. Neznamená to jenom vydržet noční hlídku 
na táboře, aniž bys vzbudila starší skautku nebo vedoucí. Znamená to také, že 
se nebudeš bát úkolů, které se ti zdají příliš těžké, a zkusíš je splnit (např. mít 
lepší vysvědčení ve škole nebo pomoct neoblíbené spolužačce). Nezapomeň, že 
s úsměvem jde vše lépe. Zkus se i při těžké práci usmívat a radovat se z ní. Bude 
tak z tebe zářit světýlko, které udělá radost také ostatním lidem.

 Světluška je čistotná
Kdo by se chtěl dívat na špinavou světlušku? Určitě víš, že si máš ráno i večer čistit 
zuby, před jídlem si umývat ruce, před spaním se převléct do pyžama a spoustu 
dalších věcí. To všechno je moc důležité nejen proto, aby se ti ostatní neposmívali, 
ale také proto, abys byla zdravá a pěkná světluška. Pamatuj si, že čistotu a pořádek 
bys měla udržovat také ve svém pokojíčku.

27



Když poznám, co světlušky dělají špatně a který bod zákona tak 
porušily, napíšu odpověd’ pod obrázky do bílého rámečku.

28



Ted’ vím, jak se světluška chovat nemá. Popovídám si s Velkou 
světluškou o tom, jak bych se jako správná světluška zachovala 
v takových situacích já.

29



Heslo světlušekHeslo světlušek

Heslo světlušek je PAMATUJ! 
Pamatuj si, že máš vždy pěkně svítit a starat se o svoji lucerničku, abys byla užitečná všem 
lidem okolo. Pamatuj si, že jenom s rozsvíceným světýlkem můžeš konat dobré skutky.

Poprosím rodiče nebo vedoucí, aby mi pomohli vymyslet deset věcí, na které 
bych měla jako správná světluška pamatovat. Napíšu si je k paprskům 
lucerničky.
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Každé ráno by sis měla vzpomenout, že jsi světluška a 
snažit se co nejlépe po celý den svítit. Víme, že ne vždy 
se nám daří tento těžký úkol plnit. Denní příkaz světlu-
šek nám naše poslání připomíná.

Každá světluška by měla svítit všem lidem a dělat dobré skutky. Že nevíš, co to je? 
Dobrý skutek je něco, čím ty sama chceš někomu pomoct nebo ho potěšit.

Po sedm dní budu sledovat, jak se mi daří plnit dobré skutky. Za každý den, 
kdy dobrý skutek udělám, si večer vybarvím jednu lucerničku. Když náš 
příkaz nesplním, nechám lucerničku bílou.

Denní příkaz světlušekDenní příkaz světlušekDenní příkaz světlušekDenní příkaz světlušek

Bud’ lepší dnes než včera
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Slib světlušek
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Slib světlušek

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 pomáhej Bůh.
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Možná se ptáš, co je to vlastně ta Pravda 
a Láska? A jak mám být prospěšná své vlasti, když nejsem 
žádný voják? Zkusíme si ted’ společně zákon světlušek vysvětlit.

Slibuji, že se budu snažit...
Splnit takový velký slib vždy a za každé situace by bylo obtížné i pro dospělé 
vedoucí. Proto si všimni, že slibuješ, že se budeš snažit. To znamená, že bys 
měla vždy pamatovat na to, co jsi slíbila, a nedělat si příliš velké starosti, když 
se náhodou něco nepovede. Můžeš toho pak využít pro to, aby ses příště 
polepšila.

... hledat Pravdu a Lásku, ...
Pravda a Láska představují nejvyšší hodnotu, která se nedá koupit. Je to dob-
ro. Určitě si vzpomínáš, že v každé pohádce vystupuje někdo hodný (třeba 
krásná princezna nebo chytrý mládenec) a někdo zlý (třeba krutý černokněž-
ník nebo ošklivá ježibaba). My světlušky chceme hledat dobro a snažíme se, 
aby zvítězilo stejně jako v pohádkách. Dobro můžeme konat každý den třeba 
tím, že pomůžeme rodičům nebo se zastaneme kamarádky, které se spolužáci 
posmívají.
Věřící světlušky vidí v Pravdě a Lásce Pána Boha.

..., být prospěšná své vlasti...
Nemusíš být voják nebo detektiv, abys mohla pomáhat své vlasti. Pomoct 
můžeš i docela malými skutky. Třeba tím, že se svou šestkou vyčistíš kousek 
lesa od odpadků, že nakreslíš obrázky opuštěným dědečkům a babičkám 
z Domova důchodců nebo že budeš mít ve škole pěkné známky, abys jednou 
mohla vykonávat nějaké užitečné povolání.

... a zachovávat zákon světlušek.
Zákon světlušek jsme si již vysvětlily. Jistě si pamatuješ, že má pět bodů. Když 
se budeš snažit dodržovat náš zákon, budeš tím plnit poslední bod slibu 
světlušek.
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Znak světlušekZnak světlušek

Znakem světlušek je 
trojlístek, jeho tři listy 
znamenají tři body 
zákona světlušek.

Kompasová střelka 
nám ukazuje správnou 
cestu.
nám ukazuje správnou 
cestu.

Paprsky ukazují, že 
světluška má svítit 
všem lidem.

Dvě hvězdičky nám 
připomínají slib a zá-
kon světlušek.

Hvězdička má pět 
cípů stejně jako 
pět bodů zákona 
světlušek.

Pamatuj je heslo světlušek. 
Při pohledu na náš znak si ho 

také můžeš připomenout.
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Pro lepší zapamatování si 
vybarvím tento znak světlušek.
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Znakem Junáka je lilie s hlavou psa. Skautky mají 
na rozdíl od skautů pod lilií ještě modrý trojlístek.

Znak JunákaZnak Junáka

Znakem Junáka je lilie s hlavou psa. Skautky mají 
na rozdíl od skautů pod lilií ještě modrý trojlístek.

Zkusím pospojovat jednotlivé částečky tak, aby mi z nich vznikla lilie. 
Nápověda – tečky stejných barev patří k sobě.
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Znak skautek

Když vybarvím všechna políčka s kolečkem modře a ta s křížkem žlutě, obje-
ví se mi trojlístek zase v jiné podobě.   
Když vybarvím všechna políčka s kolečkem modře a ta s křížkem žlutě, obje-
ví se mi trojlístek zase v jiné podobě.   

Znakem skautek a světlušek na celém světě je tento 
trojlístek.
Znakem skautek a světlušek na celém světě je tento 
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Skautský krojSkautský kroj

Do prázdných nálepek si dopíšu 
jméno města nebo vesnice, ze 
které je náš roj, číslo roje a bar-
vu nebo znak šestky.

P�A�Ý ���ÁV
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Všichni skauti nosí stejnou košili, které se říká skautský 
kroj. Tento kroj má spoustu dalších doplňků. Můžeš si je 
nalepit do svého vlastního kroje, který je tu pro tebe na-
chystaný. Nálepky máš připravené na předposlední stránce.

LE�Ý ���ÁV
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Vyzkoušej si samaVyzkoušej si sama

Z těchto úkolů si vyberu alespoň dva, které mě zaujaly, a hurá do nich!

Poprosím rodiče, jestli bych si někdy mohla sama připravit svačinu do školy 
a nachystám si ji z domácích surovin (např. namažu si chleba máslem a nakrá-
jím si na něj sýr). Nakreslím si, co jsem si na svačinu připravila:

Vyberu si ve svém okolí strom, který se mi líbí, vylezu na něj a potom i slezu. 
Poprosím někoho dospělého, aby na mě dával pozor. Nalepím si do bílého 
rámečku lísteček, větvičku nebo kůru ze svého stromu.

Vyberu si ve svém okolí strom, který se mi líbí, vylezu na něj a potom i slezu. 
Poprosím někoho dospělého, aby na mě dával pozor. Nalepím si do bílého 

Vyzkoušej si samaVyzkoušej si sama
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Sama se převleču za nějakou pohádkovou postavu. Ostatní svět-
lušky z šestky musí uhodnout, koho představuji. Do rámečku mi moje 
sestřičky napíšou, za koho mě považovaly.

Hezky si vyzdobím první stránku ve svém zápisníku. Potom ji ukážu své Velké 
světlušce, která mi do rámečku napíše, co se jí na mé výzdobě líbilo.

Sama vyrobím nějaký pěkný dáreček pro některou ze svých sestřiček. Tato ses-
třička mi do rámečku napíše, čím jsem ji obdarovala.

Vymodeluju z plastelíny (nebo třeba hlíny) svoje oblíbené zvířátko. Velká 
světluška musí poznat, o které zvířátko jde. Pokud ho pozná, nakreslím si své 
zvířátko do rámečku.

Sama se převleču za nějakou pohádkovou postavu. Ostatní svět-
lušky z šestky musí uhodnout, koho představuji. Do rámečku mi moje 

Sama vyrobím nějaký pěkný dáreček pro některou ze svých sestřiček. Tato ses-
třička mi do rámečku napíše, čím jsem ji obdarovala.

Hezky si vyzdobím první stránku ve svém zápisníku. Potom ji ukážu své Velké 
světlušce, která mi do rámečku napíše, co se jí na mé výzdobě líbilo.

Vymodeluju z plastelíny (nebo třeba hlíny) svoje oblíbené zvířátko. Velká 
světluška musí poznat, o které zvířátko jde. Pokud ho pozná, nakreslím si své 
zvířátko do rámečku.
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Naše hymnyNaše hymnyNaše hymnyNaše hymny

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

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

Státní hymna
Kde domov můj,
kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách,
v sadě skví se jara květ,
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země,
země česká, domov můj, 
země česká, domov můj!
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Oddílové doplňkyOddílové doplňky
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Prostor na poznámky

Nováček světlušek
Autoři: Stezku připravila pracovní skupina ve složení: Ondřej Kupka – Dick, Milan 
Onderka – Packi, Dana Waldsteinová – Komtesa, Monika Gaňová – Máňa, Jan Holou-
bek – Piko, Markéta Zavřelová – Marki, Markéta Pohanková – Kulík, Vít Rusňák – 
Virus, Jan Podzimek – Šikula, Martin Kroul – Mates, Michal Tarant – Majkl a František 
Šereda – Moulin pod garancí Metodické skupiny NJ pro výchovný program.
Poděkování: Děkujeme všem, kteří se na vzniku stezky podíleli, za jejich pomoc. 
Jednalo se zejména o členy testovacích oddílů, konzultanty, členy dílčích týmů 
a další spolupracovníky. Díky.
Motivační příběhy: Na základě příběhu Kouzelná lucerna, který dle volné inpirace 
od Radka Kučery napsala Kateřina Kováčová.
Ilustrace: Václav Ráž, Josef Pospíchal
Gra� cká úprava a DTP: Lucie Ernestová, GAO
Jazyková korektura: Veronika Králová, Jan Hazlbauer

46



Chceš se dozvědět, jak pokračuje Lucinčin příběh? Chceš se 
naučit další zajímavé věci, poznat nové kamarádky a zažít další 
dobrodružství? Polet’ se tedy s námi podívat dál. Polet’ s námi 

získat HVĚZDNOU, MĚSÍČNÍ a SLUNEČNÍ LUCERNU.
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SamolepkySamolepky

Samolepky na kroj (na str. 38-39)

Samolepky za splněné úkoly (na str. 46-47)

domovenka

slibový odznak

znak šestkystupeň zdatnosti

mezinárodní domovenka

světýlka

znak WAGGGS

číslo roje

označení šestníka



Nováčka jsem dokončila 

dne:………………

Hezká slova pro mě od Velké světlušky:

Podpis Velké světlušky:…….…….…….…….

Rozhodla jsem se být dále světluškou:

 ANO – NE 

Můj podpis:……………………
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Když splním nějaký úkol, nalepím si na začátek tabulky k úkolu lucerničku a po-
prosím Velkou světlušku, aby se mi za úkol podepsala.

Lucernička Co už dovedu a znám Stránka Podpis Velké 
světlušky

Vím, kdo je to světluška 10–11

Znám svoji šestku 12–13

Vím, kdy má která sest-
řička z šestky narozeniny 14

Nosím si na schůzku 
potřebné věci 15

Znám svůj roj a Velkou 
světlušku 16–17

Byla jsem na 3 schůz-
kách a 2 akcích 18

Vím, jak se v roji chovat 19

Co všechno už dovedu

Když splním nějaký úkol, nalepím si na začátek tabulky k úkolu lucerničku a po-Když splním nějaký úkol, nalepím si na začátek tabulky k úkolu lucerničku a po-
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Umím zdravit jako svět-
luška 20–21

Přečetla jsem si, jak vzni-
kl skauting 22–23

Vybarvila jsem si vlajku 
České republiky 24

Znám zákon světlušek 25–29

Pamatuji si heslo svět-
lušek 30

Dělám dobré skutky 31

Znám slib světlušek 32–35

Vybarvila jsem si znak 
světlušek 36–37

Vím, jak vypadá znak 
Junáka a znak skautek 38–39

Poznám skautský kroj 40–41

Vyzkoušela jsem si sama 
něco nového 42–43

Oddílové doplňky 44
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Lucinka je moje nejlepší kamarádka. Ještě 
nedávno měla docela normální život. Když 
ale letos přijela k dědečkovi na prázdniny, 
dozvěděla se velmi zajímavý příběh, který 

nemůže dostat z hlavy. Když budeš chtít, rád ti všechno 
povyprávím a naučím tě spoustu věcí, které bys měla jako 

správná světluška umět.
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