
KRÁSA  
 

1) Znej státní symboly České Republiky (20) 
2) Znej základy statutu a programu Pionýra (35) 
3) Znej základní informace o oddílu (10) 
4) Znej oddílové tradice a zvyky (50) 
5) Znej cestu na Hlavní, Masarykovo a Smíchovské nádraží (20) 
6) Zúčastni se osmdesáti procent akcí v daném roce (20) 
7) Zaveď si vlastní zpěvník (35) 
8) Zazpívej 2 písně z oddílového repertoáru (10) 
9) Zazpívej dalších 5 písní z oddílového repertoáru (20) 
10) Zazpívej jednu píseň z oddílového repertoáru a sám se doprovoď na kytaru  (20) 
11) Zazpívej 3 písně z oddílového repertoáru a sám se doprovoď na kytaru (35) 
12) Zazpívej dalších 5 písní z oddílového repertoáru a sám se doprovoď na kytaru (50) 
13) Zahraj na melodický hudební nástroj píseň podle not (35) 
14) Nauč se hrát 3 akordy na kytaru (10) 
15) Nauč se hrát dalších 6 akordů na kytaru (20) 
16) Vymysli si a vyrob z trvanlivého materiálu svůj osobní znak (35) 
17) Předlož pěkně vedený zápisník za dobu půl roku (35) 
18) Předlož pěkně vedený zápisník za dobu jednoho roku (50) 
19) Utkej proužek látky (20) 
20) Utkej proužek látky a sešij si z něj pytlíček (35) 
21) Udrhej provázkovou ozdobu na ruku nebo na krk (35)  
22) Uplácej předmět z hlíny (10 - 50) 
23) Vymysli si a vyrob ze dřeva svůj osobní totem (50) 
24) Nakresli libovolnou rostlinu (20) 
25) Nakresli libovolného brouka(20) 
26) Nakresli libovolného motýla (20) 
27) Nakresli libovolné zvíře (20) 
28) Napiš kvalitní zápis jednodenního výletu do oddílové kroniky (10) 
29) Napiš kvalitní zápis vícedenního výletu do oddílové kroniky (20) 
30) Ušij si pouzdro na sekeru (35) 
31) Vyrob si funkční píšťalku (35)  
32) Vyřež ze dřeva či z kůry sošku člověka či zvířete (10 - 50) 
33) Vyřež si funkční lžíci a použij ji na táboře (50) 
34) Vyřež si misku ze dřeva a používej ji na táboře (50) 
35) Zabal si kvalitně batoh na vícedenní akci ven (10)  
36) Vyrob herbář deseti rostlin (20) 
37) Vyrob herbář dalších dvaceti rostlin (35) 
38) Vyrob fóliář deseti stromů (20) 
39) Vyrob fóliář dalších dvaceti stromů (35)  
40) Vyrob herbář deseti dřevin pomocí kouřových otisků (35) 
41) Vypěstuj rostlinku od semínka k semínku (50) 
42) Vyrob a vhodně umístí krmítko ze kterého ptáci začnou jíst (35) 
43) Odlij samostatně stopu nějakého živočicha (20) 
44) Odlij samostatně další tři stopy různých živočichů (35) 
45) Obatikuj si tričko (10) 
46) Ukaž, že si umíš vyměnit baterii a žárovku v kapesní svítilně (10)  
47) Dokaž že, správně zacházíš s pilou, sekerou a nožem, a důkladně se o ně staráš (20) 
48) Zašij trhlinu v látce (20) 
49) Připrav schůzku (20) 
50) Připrav jednodenní výlet (35) 
51) Připrav vícedenní výlet (50) 
52) Ukaž, že umíš oškrábat brambory, oloupat a nakrájet cibuli, a ukrojit krajíc chleba 

(20) 
53) Shromáždi alespoň 5 vstupenek z osobně navštívených památek v průběhu 1 roku (35) 
54) Shromáždi alespoň 10 vstupenek z divadla,výstavy nebo kina v průběhu 1 roku (50) 
 

 


