
Celoroční hra 2013-2014 nejen pro děti: „Žiji oddílem“ 
 
Měsíčně pro jednotlivce: 
 

1) Nevynechat ani jednu schůzku a výpravu (20 bodů) 
2) Napsat svůj oddílový příběh z výpravy či z tábora (0-10 bodů, při nesplnění –5 bodů) 
3) Nakreslit portrét někoho z historie Vlčat (možno používat staré kroniky) nebo nynějších členů (0-10 bodů, při 

nesplnění –5 bodů) 
4) Něco pro naši klubovnu (kniha, dřevo, pozdvihnutí estetické úrovně, opravy, úklid apod. (0-20 bodů, při 

nesplnění –10 bodů). Možnost přijít s vlastním nápadem, ale zkonzultovat se Šolmesem nebo Márou. 
5) Příkladné vedení cancáku (0-10 bodů, při nesplnění –5 bodů) 
 

Celoroční vyhodnocení pro jednotlivce: 
1. místo – tábor 2014 zdarma + hodnotné ceny 
2. místo – čtyři výpravy v oddílovém roce 2014/2015 zdarma + hodnotné ceny 
3. místo – dvě výpravy v oddílovém roce 2014/2015 zdarma + hodnotné ceny 
4. místo – jedna výprava v oddílovém roce 2014/2015 zdarma + hodnotné ceny 
5. místo – hodnotné ceny 
 
Měsíčně pro družiny: 
 

1) Účast celé družinky na výpravě (20 bodů) 
2) Úprava naší klubovny dle seznamu na dveřích (0-30 bodů, při nesplnění –10 bodů). Možnost přijít s vlastním 

nápadem, ale zkonzultovat se Šolmesem nebo Márou. 
3) Příkladné vedení družinového deníku – fotografie, zápisy z výprav a schůzek, a nějaké zajímavosti (0-10bodů, 

při nesplnění –5 bodů) 
4) Test z historie Vlčat – studujte staré kroniky a ptejte se Šolmese, Máry a jiných starých pardálů (0-10 bodů) 
5) Zazpívání oddílové písně na schůzce (0-5 bodů, při nesplnění –5 bodů) 

 
Celoroční vyhodnocení pro družiny: 
1. místo – družinový sólo vandr pod vedením někoho z vedoucích 
2. místo – družinová návštěva kina pod vedením někoho z vedoucích 
3. místo – družinová večeře v klubovně se zpíváním a povídáním pod vedením někoho z vedoucích 
 
Pro vedoucí a rádce (plnění kdykoliv): 
 

1) Úprava naší klubovny dle seznamu na dveřích (až dva dny u Šolmese na chatě s jídlem      
      a pitím). Možnost přijít s vlastním nápadem, ale zkonzultovat se Šolmesem nebo          
      Márou. 
2) Něco pro naši klubovnu - kniha, dřevo, pozdvihnutí estetické úrovně, opravy, úklid apod. (až jedno velké 

péčko s háčkem) 
3) Napsat svůj oddílový příběh z výpravy či z tábora (až dvě velká péčka s háčkama) 
4) Vzít si něco na starost k výročí 30ti let Vlčat (až několik velkých péček s háčkama) 
5) Být hodný na Šolmese (to je normálka, takže bez ceny ☺) 

 
 
 


