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„Proto budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předváděno všem smyslům, 

kolika možno. Totiž věci viditelné zraku, slyšitelné sluchu, vonné čichu, chutnatelné 

chuti a hmatatelné hmatu; a může-li něco býti vnímáno najednou více smysly, budiž to 

převáděno více smyslům.“  

Jan Amos Komenský 

 

1. ÚVOD 

Posláním a cílem skautingu je komplexně rozvíjet osobnost dítěte a mladého člověka - 

v oblasti fyzické, duševní i duchovní. Celodenní hra, kterou jsem připravila a popisuji 

v této písemné práci, pomůže dětem přiblížit jednu etapu skautské historie, přemýšlet o 

hodnotách zakladatelů skautingu a současně se zde prolínají aktivity tvořivé, pohybové 

a sociálně komunikační.  

Společným a základním prvkem všech těchto aktivit je hra. 

2. UČENÍ HROU (teoretická část) 

2.1 Co je to hra? 

Dnes bychom výše uvedené Komenského principy snad nazvali zážitkovou 

pedagogikou. Snaha o výchovu a učení prostřednictvím všech smyslů a pokud možno i 

zábavně, je základem působení na mladého člověka ve skautingu. Dnes tyto prvky stále 

více pronikají i do školské pedagogiky dětí i dospělých a dochází k rozvoji didaktických 

her. V mnohém se zde můžeme inspirovat pro předávání znalostí ve svých skautských 

oddílech. 

Hru lze charakterizovat jako pedagogický prostředek, který umožňuje celkový rozvoj 

osobnosti, rozvoj dovedností, schopností, vědomostí člověka a také přenos všech 

těchto kvalit do běžného života. Hra vytváří podmínky pro nezáměrné, o to však 

efektivnější učení. 

Hra efektivně pomáhá při vzdělávacích činnostech, přispívá k přirozenému rozvoji dítěte 

nenáročnou, zajímavou a hlavně zábavnou formou. Slouží jako prostředek motivační, 

iniciační, aktivizační, ale také socializační (Víška, Nováková, 8, str. 7). A má také celou 

řadu dalších aspektů – poznávací, procvičovací, emocionální, pohybový, kreativní, 

fantazijní, sociální, rekreační, diagnostický, terapeutický a podobně. Obecně lze hru 

chápat jako soubor seberealizačních aktivit jedinců nebo skupin, které jsou vázány 

danými a smluvenými pravidly a jejichž primárním cílem není materiální zájem či užitek 

(Vališová, Kasíková, 7, str. 209).  
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Hry můžeme dělit podle několika hledisek, například podle počtu účastníků, věkové 

kategorie, prostředí, roční doby, denní doby, délky trvání hry, stupně zatížení, času 

potřebného k přípravě, podle potřeby pomůcek ke hře či cílového zaměření hry. 

2.2 Členění her podle cílového zaměření 

Každá hra zpravidla rozvíjí více složek osobnosti, jedna z nich je většinou ve hře 

primární – cílová: 

 hry na rozvoj intelektu (rozvoj paměti, smyslového vnímání, pozornosti, důvtipu, 

logického myšlení, taktiky, strategie, kombinačních schopností atd.) 

 hry na rozvoj tvořivosti (rozvíjí představivost, fantazii, originální a netradiční 

postupy apod.) 

 hry na rozvoj sociálních dovedností (rozvíjejí komunikaci, vstupování do rolí, 

improvizaci, kooperaci, týmovou spolupráci, zodpovědnost, altruismus, empatii aj.) 

 hry na rozvoj motoriky a pohybových dovedností (rozvíjejí rychlost, sílu, 

vytrvalost a flexibilitu - obratnost) 

 hry na rozvoj vůle (rozvíjejí trpělivost, sebeovládání, psychickou vytrvalost, 

odvahu) 

 hry na rozvoj sebepojetí (rozvíjejí poznání sebe sama, překonání sebe sama, 

sebedůvěru a samostatnost, bourají předsudky a psychické bariéry) 

 hry kombinované (rozvíjejí komplexně celou osobnost) 

 speciální hry (cílem není rozvoj osobnosti, ale používají se k navození atmosféry, 

pobavení, uvolnění, rozehřátí atd.) 

2.2.1 Hlediska výběru hry 

Při zařazování her do programu je třeba dbát na následující aspekty: 

1) záměr 

Promyslet, na kterou psychickou funkci hra působí, kterou dominantně rozvíjí, jde-li 

např. o působení na psychomotorické funkce dítěte, nebo na jeho vědomosti, city, na 

jeho vnitřní disciplínu, nebo je-li hra více zaměřena na zapojení dítěte do skupiny 

vrstevníků, tedy na jeho socializaci, na zlepšení jeho komunikace nebo tvořivosti. 

2) kdo jsou hráči 

Vědět, komu chceme hru nabídnout. Každá hra není vhodná pro každého, na někoho 

působí tatáž hra pozitivně, jiný na ni reaguje negativně. Je také důležité správně přidělit 

jednotlivým dětem role ve hře a důsledně kontrolovat jejich reakce na herní situace. 

3) vliv vedoucího (pedagoga) 

Kontrolovat mimopoznávací procesy dětí. Jako účastník a poradce při hrách může 

vedoucí ovlivňovat reakce, respektive se s dětmi předem dohodnout na pravidlech, co 
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je/není přípustné, učit děti sebeovládání a vyhodnocovat po každé hře její dopad jak na 

prožitek, tak i na myšlení dítěte. 

4) zpětná vazba 

Důležité je velmi pozorně sledovat, jak hra působí na osobnost účastníků, jak hru 

prožívají, zda jsou aktivní, co se naučili, co se v nich upevňuje jako nová zkušenost, 

návyk nebo poznatek, a na  základě této zkušenosti rozhodovat, má-li se hra zařadit 

znovu (systematický výcvik), nebo je-li vhodnější hry měnit podle aktuální situace 

v kolektivu. 

2.2.2 Didaktická hra 

Zvláštní kategorií her a soutěží jsou didaktické hry a soutěže, které využívají silné 

motivace účastníků k výchovně-vzdělávacím účelům. Zatímco hry obecně vedou 

k aktivitám, jež nemusejí být produktivní, didaktické hry záměrně evokují produktivní 

aktivity a rozvíjení myšlení, neboť jsou zpravidla založeny na řešení problémových 

situací. Přitom opakování některých her lze přímo využít k učení. 

Didaktickou hru můžeme tedy definovat jako seberealizaci žáků, řízenou určitými 

pravidly a sledující výchovně vzdělávací cíle. Hry jsou založeny na různorodé, věcné a 

v daných podmínkách zcela přirozené (spontánní) komunikaci (Vališová, Kasíková, 7, 

str. 209). 

3. CELODENNÍ HRA BROWNSEA ISLAND (praktická část) 

Cílem vzdělání a moudrosti je, aby člověk viděl před sebou jasnou cestu života, po ní 

opatrně vykračoval, pamatoval na minulost, znal přítomnost a předvídal budoucnost. 

J. A. Komenský 

 

V praktické části své závěrečné práce jsem připravila celodenní hru, jejímž cílem je 

získat znalosti z historie počátků světového skautingu. Dostala se mi do rukou kniha 

Why Brownsea – The Beginnings of Scouting, vydaná ke 100. výročí prvního 

skautského tábora, který organizoval na ostrově Brownsea Robert Baden-Powell v roce 

1907. Brožuru jsem se pokusila přeložit a výtah z ní předkládám jako výchozí texty pro 

vědomostní hru „Vím? Víš? Uhodnu?“. 

Celodenní hra Brownsea island však není zaměřena jen na znalosti (závěrečná hra), 

ale zahrnuje i části, které rozvíjejí další oblasti osobnosti dítěte: 

tělesná (fyzická) – dopolední běhačka - rychlé nohy, bystrý zrak 

duševní (psychická) – komunikace a spolupráce s ostatními, volba strategie, tvoření, 

znalosti, důvtip 

duchovní (spirituální) – odkaz minulosti, práce s myšlenkami B-P, hraj fér 
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Při vědomostních hrách hrozí často nebezpečí velkých rozdílů úvodních znalostí 

jednotlivých hráčů. Pokud se jedná o znalosti, které mají mít všichni účastníci předem 

osvojeny, jsou vhodnější hry s otevřenými odpověďmi (např. typu AZ kvíz, Riskuj, testy, 

apod.).  

Tato hra je naopak koncipována tak, že nepočítá s hlubokými úvodními znalostmi 

hráčů. A současně riziko velkých rozdílů na startu eliminuje několika způsoby: 

- práce ve skupině („skupinová moudrost“) 

- práce s textem při dopolední lesní hře (stručné seznámení s textem) 

- princip večerní hry – volba odpovědi z nabídky (a, b, c, d), ve hře navíc mohu získat 

body i za to, že správně odhadnu znalost/neznalost soupeře. 

Cílem této celodenní hry není testování znalostí nebo vítězství v závěrečné hře, ale 

naopak získat a upevnit znalosti z historie prvního skautského tábora. Znalosti získané 

ve spojení s jinou aktivitou a prostředím jsou trvalejší, zapamatovatelnější a snáze 

vybavitelné, než pouhé biflování nebo zkoušení typu otázka-odpověď. 

Hra je primárně připravena pro 4 družiny věkové kategorie skautů a skautek. Program 

je možno pojmout jako jeden táborový den zaměřený na historii Brownsea, ale lze ho 

také rozložit do několika táborových dní, případně uskutečnit etapově na několika 

schůzkách. 

3.1 Lesní hra 

Jedná se o hru družin, štafetovou hledačku-sbíračku s následným vyplněním křížovky. 

Cílem hry je sesbírat v lese rozmístěné texty, složit z nich souvislý text a vyznačená 

slova vyplnit do křížovky. 

3.1.1 Příprava 

Textové archy 

Na 8 listech papíru (viz Příloha 1) jsou texty týkající se prvního experimentálního tábora, 

který na ostrově Brownsea organizoval Baden-Powell. Jsou rozděleny na tyto oblasti: 

 arch 1: Ostrov Brownsea - geografie a historie 

 arch 2: Proč Brownsea? 

 arch 3: Program experimentálního tábora 

 arch 4: Úvodní den (organizační pravidla) 

 arch 5: Závěrečný den (shrnutí tábora) 

 arch 6: Úspěšná zkušenost (zpětné vazby) 

 arch 7: Osobní vyznání účastníků 

 arch 8: Náklady tábora 
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Texty vytiskne vedoucí hry na pevný papír (popř. zalaminuje), vždy dva archy orámuje 

stejnou barvou (barvou družin), příp. mohou být vytištěny na stejné barvě papíru = 

snazší varianta, bez orámování = obtížnější varianta. Textové archy poté vedoucí 

rozstříhá na stejný počet nepravidelných kusů (výseče). V každém textu zvýrazní 

několik slov, která se budou vyplňovat do křížovky. 

Na vymezeném území (ideálně členitý les) rozmístí rozstříhané texty. 

 

Křížovka 

Křížovka má podobu jednoduché doplňovačky bez legendy, tj. doplňují se slova podle 

délky. V případě shody je třeba kombinovat a přemýšlet nad smyslem vycházející 

tajenky. Slova jsou v textu zvýrazněna (podržením, zvýrazňovačem apod.) a vybrána 

tak, aby došlo maximálně třikrát ke shodě délky slova. 

Tabulka doplňovačky zahrnuje slova z obou archů družiny a je orámována stejnou 

barvou. V případě jiného počtu družin rozdělí vedoucí archy textů podle potřeby. 

Tajenkou doplňovaček mohou být například názvy táborových družin (v češtině či 

angličtině). 

3.1.2 Průběh hry 

I. fáze:  Společný start, z každé družiny běží jeden člen a v lese hledá jakoukoliv 

část textu (bez ohledu na barvu), vezme ji a přinese družince, poté vybíhá 

další člen.  

II. fáze:  Po vysbírání všech textů následuje skládání textu, výměna dílků mezi 

družinami, nalepení křížovky na pevný papír. 

III. fáze:   Vyplňování křížovky. 

IV. fáze:   Kontrola křížovek, příp. sesbírání zbývajících textů v lese, složené texty se 

vystaví na viditelném místě (na nástěnce apod.). 

  

Skrytým cílem této etapy hry, který účastníkům neprezentujeme, je zapamatování si 

informací při práci s textem (skládání, komunikace mezi družinami při výměně a 

vyjednávání, vyplňování křížovky, možnost přečíst si složené texty ostatních družin – 

neupozorňuje se na ně, ale jsou k dispozici). 

3.2 Tvoření herních prvků 

Hra je inspirována deskovou hrou iKNOW All in s upravenými, zjednodušenými pravidly. 

Pro stolní verzi hry je možné použít herní desku z originální hry, ale doporučuji si v další 

části dne připravit kompletní hru vlastními silami. Je možné vyrobit herní prvky ve 

velikosti pro klasickou stolní hru nebo pro maxihru (outdoorová varianta). 



9 
 

V tomto popise se budu věnovat především výrobě maxi varianty z přírodnin, protože je 

hra prioritně určena pro tábor v přírodě a hru družin. Tato varianta je pro aktivní 

zapojení většího množství hráčů vhodnější než stolní verze. 

Pro hru je třeba připravit hrací plán a pro každou družinu jednu figurku a dva typy 

žetonů (4 ks hrací a 2 ks tipovací) – viz dále a v Příloze 3 a 4. 

3.2.1 Herní plán 

Herní plán je jednoduchý a lze ho nakreslit křídou na zem (na 

asfaltové hřiště, cestu) vyrýt do pískového či hliněného povrchu, 

případně na trávník vyznačit pomocí uzlovaček, kamenů, 

vytyčovacích značek apod. 

 
 Obrázek 1 – Herní plán 

3.2.2 Žetony hrací a tipovací 

Každá družina si vyrobí šest plochých „žetonů“ – hrací žetony jsou určeny pro volbu 

správné odpovědi a tipovací žetony slouží k odhadu správné / nesprávné odpovědi 

soupeře. Na táboře doporučuji vyrobit žetony z dřevěné kulatiny (kmene stromu). 

Žetony si družina namaluje svou barvou družiny (vodovkami nebo dle možností lze 

zadat povinnost barvy získané v přírodě).  

Každý typ žetonu je označen následovně: 

 Obrázek 2 – Hrací prvky dřevěné  

Žetony hrací (4 ks)  

- z jedné strany jen barva družiny, 

- z druhé strany označení správné odpovědi: a, b, c nebo d 

Žetony tipovací (2 ks) 

- z jedné strany barva družiny a označení TIP 

- z druhé strany značku „+“ (odpovíš správně) nebo „-“ (odpovíš 

chybně)  

Žetony lze označovat namalováním, ale třeba i vypálením znaku apod.  
 

Je třeba dbát na to, aby žetony byly z horní strany shodného tvaru i barevnosti, a tudíž 

nebylo možné dle vzhledu odhadnout odpověď protihráčů. 

3.2.3  Figurka 

Figurkou se družina posouvá po herním plánu, měla by být tedy viditelná a snadno 

„odnosná“. Může ji tvořit podstavec z kulatiny opět nabarvený barvou družiny, do 

kterého je uprostřed upevněna tyč z větve nebo ohnutá větev jako ucho. Pro výrobu a 
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výzdobu figurek doporučuji dát volnost tvořivosti družin při dodržení základního rozměru 

a označení barvou družiny (určí vedoucí hry dle dostupného materiálu). 

3.2.4 Stolní verze hry 

Ve stolním provedení lze žetony a figurky vyrobit například z FIMO hmoty, moduritu 

nebo samotvrdnoucí hmoty. Nebo vyrobit žetony z malé kulatiny (větev, násada 

koštěte) a označení vypálit ruční vypalovačkou, nebo využít různobarevných víček 

z PET lahví. Jedná se také o pěknou tvořivou aktivitu a figurky je pak možné použít pro 

opakování hry v klubovně. Nebo lze samozřejmě hrát maxivariantu na táboře a v rámci 

oddílové činnosti na ni navázat v průběhu roku a malé figurky si vyrobit na schůzce. 

3.3 Vědomostní hra „Vím? Víš? Uhodnu?“ 

Vědomostní hra „Vím? Víš? Uhodnu?“ kombinuje vědomosti s taktikou. Obsahuje 

celkem 48 otázek rozdělených do 4 kategorií (tematických okruhů):  

1) Ostrov Brownsea – geografie a historie (arch 1) 

2) Program tábora (arch 3 a 4) 

3) Před a po -  přípravy a ukončení tábora (arch 2, 6 a 8) 

4) Reakce po táboře – zpětné vazby (arch 5 a 7) 

Otázky čerpají především z archů uvedených v závorce, mnohé informace se prolínají 

více texty. Při barevném označování textových archů je vhodné nakombinovat pro jednu 

družinu texty z různých tematických okruhů. 

Ve hře mají hráči na každou otázku výběr ze 4 možností odpovědi. Body získává 

družina nejen za správné odpovědi, ale také za sázky (tipování) na úspěšnost ostatních 

družin. Všichni odpovídají najednou.  

Cíl hry 

Cílem je obejít jako první s vlastní figurkou celé kolo na herním plánu. K tomu je třeba 

správně odpovídat na otázky (zisk 2 bodů) a/nebo správně tipovat, jak úspěšní budou 

ostatní hráči (možnost zisku dalšího dodatečného 1 bodu).  

3.3.1 Příprava hry 

 Vyznačte herní plán (viz Příloha 3).  

 Každá družina si připraví svou figurku a 4 žetony hrací a 2 žetony tipovací. 

 Každá družina postaví svou figurku na své startovní pole v rohu herního plánu.  
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3.3.2 Průběh hry 

Družina, která byla nejrychlejší v lesní hře, začíná – vybere si tematický okruh první 

otázky a číslo otázky (1-12). V dalších kolech se družiny střídají podle pořadí 

startovních polí na herním plánu ve směru hodinových ručiček. Pokud již jsou 

vyčerpány všechny otázky dané kategorie, volí družina náhradní otázku z jiného 

tematického okruhu. 

Každé kolo se skládá z těchto kroků: 

 Položení otázky 

 Zodpovězení otázky 

 Tipování 

 Bodování 

 

POLOŽENÍ OTÁZKY 

Moderátor přečte otázku včetně všech možností odpovědi (a, b, c, d).  

 

ZODPOVĚZENÍ OTÁZKY 

Družina se mezi sebou domluví na té z možných odpovědí, kterou považuje za 

správnou, a tento žeton umístí na herní plán na své pole určené pro odpověď. Při 

pokládání žetonu na plochu je třeba dát pozor, aby nebylo vidět spodní plochu žetonu 

se znakem odpovědi! Správnou odpověď moderátor ještě nečte.  

 

TIPOVÁNÍ  

Nyní může družina využít také žetony tipovací. Tento žeton nelze použít dříve, než se 

použije hrací žeton, v opačném případě bude družina ze hry vyřazena až do začátku 

dalšího kola.  

Pro sázení se družina poradí a zkusí si tipnout, zda bude jedna jiná družina znát 

správnou odpověď na zadanou otázku. Vybere „+“, pokud si myslí, že otázku zodpoví 

správně, nebo „-“, pokud předpokládá, že otázku zodpoví chybně. Vždy se může 

použít jen jeden z tipovacích žetonů. 

 

Poté každá družina položí svůj tipovací žeton na herní plán na pole pro odpověď 

některé ze družiny protihráčů. Své tipovací žetony nesmí družina dávat na své 

vlastní pole pro odpověď. Na úspěšnost určité družiny si může tipnout více ostatních 

družin. 

 

BODOVÁNÍ  

Moderátor přečte správnou odpověď. Pak přichází na řadu bodování:  

Otočte hrací žetony s písmenem odpovědi. Družina, které vybralo správnou odpověď, 

získává dva body a svou figurku posune na herním plánu o dvě políčka dopředu.  

Nyní otočte tipovací žetony. 

 Pokud byl váš tip chybný, nezískáváte žádné body (ani neztrácíte).  

 Pokud jste tipovali správně, získáváte jeden dodatečný bod. 
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3.3.3 Další kola 

Každá družina si vezme své žetony zpět k sobě a čte se nová otázka z kategorie, 

kterou vybere družina, která je právě na řadě.  

3.3.4 Konec hry 

Hra končí, když jedna nebo více družin projde figurkou celou trasu herního plánu a 

dosáhne svého vlastního startovacího políčka. Jestliže v jednom kole projde celou trasu 

jediná družina, stává se vítězem hry.  

Pokud při stejné otázce dosáhne svého startovacího políčka více družin, určí se vítěz 

mezi těmito družinami dalšími otázkami.  V tomto případě se už nepoužívají tipovací 

žetony. Družina, která odpoví chybně, je vyřazena. Jestliže některou otázku odpovědí 

chybně všichni, není vyřazen nikdo. Vítězem se stává poslední družina ve hře. 

3.3.5 Metodické poznámky 

V příloze 2 je seznam otázek a odpovědí, včetně klíče správných odpovědí. V této 

formě je určen k předčítání moderátorem/vedoucím hry. Hru lze ovšem hrát i tak, že se 

jednotlivé družiny střídají v předčítání odpovědí. V tomto případě je třeba otázky 

vytisknout na pevný papír, rozstříhat na jednotlivé kartičky, správné odpovědi napsat na 

druhou stranu kartičky a při vytahování dbát na to, aby nikdo nezahlédl správnou 

odpověď. Kartička se pak otočí (odpověď zveřejní) až po odehrání kola (položení 

tipovacích žetonů na hrací plán).  

Hrací plán, figurky a žetony lze využít pro jakoukoliv jinou vědomostní hru s volbou 

odpovědí. 

4. ZPĚTNÁ VAZBA, REFLEXE 

Na závěr dne je vhodné provést reflexi s účastníky hry. Navrhuji následující otázky: 

 Jak přispěla ranní aktivita k rozšíření znalostí? 

 Využili jste možnost přečíst si během dne i texty ostatních skupin? 

 Co přispělo k vyřešení úkolu (složení textů, vyluštění doplňovačky)? 

 Byl ve skupině někdo, kdo se ujal řízení aktivit? Byl to v různých fázích hry stejný 

člověk? 

 Jak se vám dařilo vyrobit herní prvky? 

 Jak probíhalo rozhodování o správné odpovědi ve znalostní hře? 

 Jak probíhalo tipování na odpověď soupeře? 

 Byly otázky snadné, nebo obtížné? 

 Jak hodnotíte možnost získat body za tipování na soupeřovu odpověď? 
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5. ZÁVĚR 

Celodenní hra Brownsea island v sobě kombinuje několik typů her tak, aby se procvičily 

a rozvíjely jednotlivé oblasti osobnosti člověka. Během dopolední hry jde především o 

rozvoj pohybových a sociálních dovedností, při výrobě herních prvků o rozvoj tvořivosti 

a spolupráci a při závěrečné hře Vím? Víš? Uhodnu? o kombinaci rozvoje intelektu a 

sociálně komunikačních dovedností. 

V průběhu celého dne mohou děti přemýšlet o historických událostech počátku 

skautského hnutí, o prvním experimentálním táboře Roberta Baden-Powella i o jeho 

přístupu k chlapcům i rodičům. Mohou si na ně vytvářet svůj názor, porovnávat se svou 

situací, a tak vidět sebe i na jevy a události kolem sebe z nové perspektivy.  
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7. Přílohy  

Příloha 1: Textové archy 

Příloha 2: Otázky ke hře Vím? Víš? Uhodnu? 

Příloha 3: Herní plán hry Vím? Víš? Uhodnu? 

Příloha 4: Fotografie herních prvků 



 
Příloha 1 - Textové archy  arch 1 

 

OSTROV BROWNSEA  

Poole Harbour, druhá největší přírodní zátoka po světě po zátoce Sydney, se nachází 

v hrabství Dorset na jižním pobřeží Anglie. Zátoka má cca 160 km pobřeží a 73 km2, leží 

v ní osm pojmenovaných ostrovů, z nichž největší je ostrov Brownsea. Ostrov se nachází 

u vstupu do zátoky, proto kolem něho vedou celoroční trasy pravidelných a oblíbených 

trajektů, mířících na Normandské ostrovy a do Francie. 

Ostrov Brownsea je přibližně 2,4 km dlouhý  a asi 1 km široký, rozlohu má cca 226 

hektarů. Brownsea nyní patří charitativní organizaci National Trust a během léta je 

otevřen návštěvníkům, kteří přijedou trajektem z města Poole nebo Sandbanks. Ostrov je 

hlavním ptačím útočiště a domovem jednoho v Británii vzácného druhu červených 

veverek. Vyskytují se zde také jeleni sika a pávi.  

Brownsea má bohatou historii od doby, kdy zde v letech 1545-47 Jindřich VIII. postavil 

malou válečnou pevnost sloužící  jako součást pobřežní obrany. V 17. století zde byly 

těženy měď  a síran železnatý (zelená skalice), používaný k barvení, a během 18. století 

byla pevnost přestavěna ve stylu zámku. Později byl přistavěna budova stanice pobřežní 

policie, také ozdobena cimbuřím. 

V roce 1852 koupil ostrov plukovník Waugh a na jižním pobřeží ostrova založil 

keramickou dílnu, vyrábějící odvodňovací a kanalizační potrubí a terakotu. Výroba 

keramiky byla ukončena v roce 1887. V roce 1896 byl zámek zasažen ničivým požárem, 

v roce 1901 byl rekonstruován a zakoupen panem van Raaltes, který ho velkoryse 

udržoval. Byl to právě pan van Raaltes, který vyzval Baden-Powella, aby zde v roce 1907 

pořádal dnes slavný experimentální tábor. Kolem roku 1910 zde začal růst nový obor 

podnikání - pěstování narcisů jako řezaných květin. V roce 1927 koupila ostrov paní 

Bonham-Christieová. V roce 1934 zasáhl ostrov požár trvající několik měsíců a a poničil 

dvě třetiny ostrova. Paní Bonham-Christie zůstala na ostrově a nechala ho zarůst do 

divočiny. Po její smrti v roce 1961 získala ostrov za pomoci skautských a turistických 

sdružení společnost National Trust .  

Dnes zámek využívá společnost John Lewis Partnership jako soukromý hotel pro své 

zaměstnance a budova pobřežní policie je restaurací /čajovnou National Trust. Stálými 

obyvateli jsou dnes správce ostrova a několik zaměstnanců společnosti National Trust. 

Během letních měsíců je místo experimentálního tábora z roku 1907 je využíváno 

k táboření skautů a turistických skupin. 

V roce 1967 byl na ostrově v místě tábořiště odhalen pamětní kámen, který vytvořil 

sochař Don Potter památku prvního experimentální tábor pořádaného lordem R. Baden-

Powellem. 
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PROČ BROWNSEA? 

Při obléhání Mafekingu během druhé búrské války (1899 - 1902) využíval generálporučík 

Robert Baden-Powell pomoci chlapců ve věku 12-15 let, organizovaných v jednotkách 

kadetů, jako spojek a poslíčků. 

Jejich nadšení a úspěchy byly pro B-P výrazným podnětem pro další činnost. Už dříve 

napsal knihu na téma průzkumu jako příručku pro své vojáky. Nyní bylo dalším logickým 

krokem propojit skauting a chlapeckou výchovu a vytvořit koncept skautingu pro chlapce. 

Dříve však než dopracuje všechny detaily, rozhodl se B-P provést ještě jeden rozsáhlý 

experiment. Chtěl se ujistit, že jeho myšlenky ze Skautingu pro chlapce budou správně 

fungovat, a proto se rozhodl zorganizovat společný tábor pro chlapce dělnické třídy a těch 

ze státních škol. Budou moci žít, pracovat a hrát si společně v táborových podmínkách? 

Následně vyvstala druhá otázka - kde tábořit? Muselo to být místo, které nebude snadno 

přístupné novinářům a fotografům, aby je sledovali na každém kroku. Mezitím se na 

rybářské dovolené v roce 1907 v Knocklofty v Irsku setkal Baden-Powell s panem Charles 

Van Raaltes a jeho ženou. Tito manželé měli jeden svůj dům v Londýně a druhý na 

ostrově Brownsea. Van Raaltes trval na tom, že generál musí navštívit jeho ostrov. B-P 

toto místo znal. Jako chlapec se jednou on a jeho bratři plavili na plachetnici v zátoce 

Poole a několikrát tajně přistáli na plážích ostrova. Tento ostrov tvořilo 560 akrů 

(2,26 km2) zvlněné krajiny, místy hustě zalesněné, místy otevřené, se dvěma malými 

jezery.  

Čím více zjistil B-P o Brownsea, tím víc si byl jist, že právě tady našel to nejvhodnější 

místo pro svůj tábor. Napsal proto Van Raaltovi a požádal ho o možnost zorganizovat zde 

týdenní tábor během školních prázdnin v roce 1907. Van Raaltes mu dal své svolení 

s největším potěšením. 
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PROGRAM EXPERIMENTÁLNÍHO TÁBORA  

 

Den 1 - Zahájení 

Po rozdělení účastníků do hlídek a rozdělení povinností, rozkazů apod., bylo každé téma 

programu tábora vysvětleno pomocí příkladů a ukázek. Vedoucí hlídek dostali ještě další 

instrukce, aby je předali svým družinám.  

Den 2 - Tábornické dovednosti 

Soběstačnost  tábora. Výroba přístřešku a rohože. Uzly. Rozdělávání ohně. Vaření. Zdraví a 

hygiena. Vytrvalost. Hledání cesty v neznámém prostředí. Ovládání lodi.  

Den 3 - Pozorování 

Zaznamenání a zapamatování si detailů z dáli i blízka. Orientační body atd. Stopování. 

Dedukce ze stop a znamení. Trénink zraku.  

Den 4 - Woodcraft (Lesní moudrost) 

Znalost zvířat a ptáků, rostlin, hvězd, atd., sledování zvěře. Zaznamenání detailů u lidí. 

Odhad povahy a společenského postavení lidí.  

Den 5 - Rytířství  

Čest. Kodex rytířů. Nesobectví. Odvaha. Dobročinnost a hospodárnost. Věrnost vůči králi a 

zaměstnavatelům nebo důstojníkům. Praktická galantnost k ženám. Denní povinnost Dobrého 

skutku a jak na to. 

Den 6 - Záchrana života 

Záchrana a ochrana života před ohněm, utonutím, únikem zemního plynu, uprchlými koňmi, 

panikou, silniční nehodou atd. Improvizovaný přístroj. První pomoc. Albertova medaile. 

Den 7 - Vlastenectví 

Geografie kolonií. Historie a vítězné události Britského impéria. Naše námořnictvo a armáda. 

Vlajky. Medaile. Občanské povinnosti. Střelectví. Policejní pomoc.  

Den 8 - Hry  

Sportovní hry nebo soutěžení všeho druhu napříč programem tábora.  

 

DENNÍ ROZVRH ČINNOSTÍ  

Každý den byl rozdělen následujícím způsobem: 

6:00  Kakao a sušenky. Praktické pokyny k tématu dne. Fyzické cvičení. Modlitby. Úklid stanů. 

8:00  Snídaně.  

8:00 - 12:00  Skautský výcvik - program k tématu dne. Koupání.  

12:30 - 13:00 Oběd  

13:00 - 14:15 Odpočinek. Není dovoleno mluvit. 

14:30 - 16:30 Skautský výcvik - program k tématu dne. 

17:00   Čaj. Táborové hry. Noční hlídka odchází na bivak.  

20:00  Večeře. Setkání u ohně. Modlitby. 

21:00  Večerka 
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ÚVODNÍ DEN (organizační pravidla) 

ROZDĚLENÍ DO HLÍDEK.  

První ráno byli chlapci rozdělení do čtyř hlídek s jedním zkušenějším chlapcem jako vedoucím 

družiny (rádcem). Družiny byly pojmenovány podle ptáků a zvířat. Pro rozlišení nosil každý 

chlapec na rameni uzel jiné barvy: Kolihy (Curlews) - žlutá, Havrani (Ravens) - červená, Vlci 

(Wolves) - modrá, Býci (Bulls) - zelená. Ramenní uzly byly tvořeny dvěma barevnými 

tkanicemi 1 palec širokými a 18 palců dlouhými, které byly složeny na sobě, přehnuty 

uprostřed a podél záhybu spojeny zavíracími špendlíky.  

Každý družinový rádce obdržel krátkou tyč s bílou vlajkou ve tvaru trojúhelníku. Na ní byl 

zeleně namalován obrázek družinového zvířete a písmena BA, tj. první a poslední písmeno 

slova BrownseA. Rádci družin měli výsadu nosit na přední straně klobouku bílou lilii.  

ROZDĚLENÍ POVINNOSTÍ   

Každý člen družiny dostal číslo: rádce číslo 1; podrádce (rádcův pomocník) číslo 2 atd. Skauti 

měli pracovat v tzv. „kamarádských dvojicích“ (časné uplatnění kamarádského systému). Byly 

jim vysvětleny povinnosti jejich každodenní rutiny. Družiny se pak usadily v táboře, každá 

družina ve svém vlastním stanu. 

DENNÍ PROGRAM – vysvětlení témat programu 

Každý den bude mít své vlastní zaměření: tábornické dovednosti, pozorování, woodcraft a tak 

dále. Téma dne bude představeno ze trojím způsobem, jak vysvětluje B-P: "Například si 

zaměřme se například na téma Pozorování, konkrétně stopování. U táborového ohně 

vysvětlíme chlapcům některé zajímavé způsoby stopování. Další den ráno je naučíme číst 

stopy tak, že připravíme otisky nohou různých chlapců v různě dlouhých krocích a ukážeme, 

jak je číst a co z nich lze odvodit. Odpoledne bychom si zahráli hru Stopování jelena.  

VÝCVIK RÁDCŮ 

Každý den prošel Baden-Powell s rádci družin program následujícího dne, včetně instruktáže 

v tábornických dovednostech. „Družinový systém," napsal B-P po táboře, „byl tajemstvím 

našeho úspěchu. Každý družinový rádce nesl po celou dobu plnou zodpovědnost za chování 

své družiny, v táboře i v terénu. Družina byla samostatnou jednotkou pro práci i pro hru a 

každá tábořila na samostatném místě. Pro chlapce bylo ctí plnit naše příkazy. Odpovědnost 

a soutěžní rivalita byly tak dobře nastaveny, že se všechny družiny den ze dne rozvíjely a 

rostly." 
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ZÁVĚREČNÝ DEN (shrnutí celého tábora) 

  

Sportovní hry a soutěžení ve všech tématech programu tábora.  

Poslední den tábora byl zvláštní sportovní den. Baden-Powell ho zamýšlel jako „proof of 

the pudding”, tzv. zkoušku pudingu, v duchu tohoto úsloví -  zda bylo něco úspěšné, či ne, 

můžeš říct až poté, až se to vyzkouší nebo používá. Pozval tedy rodiče chlapců, majitele 

ostrova Brownsea s jeho rodinou a hosty, a všechny další obyvatele ostrova, aby přijeli na 

Battery Hill a mohli sledovat chlapce při předvádění dovedností, které se během tábora 

naučili.  

Ráno si družiny ještě zkoušeli jednotlivé části programu a odpoledne již vše začalo 

naostro.  Výsledkem bylo jedinečné představení, a to zcela v režii chlapců. Sami si ho 

naplánovali, vedli i prováděli. Byla to směs her a soutěží, ukázky poskytování první 

pomoci, rozdělávání ohně, tkaní rohože a cvičení jujitsu. Vrcholem programu bylo 

přetahování lanem mezi "ptáky" (družiny Curlews a Ravens) a "zvířaty" (Wolves a Bulls), 

vyhráli “ptáci”.  

Večer se konal poslední táborový oheň. Naposledy se zpívala píseň Eengonyama. 

Baden-Powel vyprávěl poslední ze svých příběhů. A čekala je poslední noc pod 

stanovými plachtami. 

Experiment skončil. Následujícího rána odjíždějí chlapci domů. Když odplouvali z ostrova, 

nesly se jejich pozdravy na rozloučenou přes vodu zpátky na Brownsea.  

Tábor na ostrově Brownsea se stal minulostí. Život na ostrově se vrátil do běžných kolejí.  

A s vědomím úspěšně provedeného testu svého konceptu se Baden-Powell vrátil k práci 

na dokončení své knihy Skauting pro chlapce, která od té doby ovlivnila životy mnoha dětí 

a mladých lidí po celém světě.   
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ÚSPĚŠNÁ ZKUŠENOST (zpětné vazby) 

 

Baden-Powell vydal v listopadu 1907 prohlášení, ve kterém popsal aktivity z týdenního 

programu „Scouting". Své názory na průběh kurzu shrnul následujícími slovy: "Po 

absolvování experimentálního tábora jsem více než kdy jindy přesvědčen o možnostech, 

skautského výcviku, jakožto výukového prostředku pro chlapce všech společenských tříd.  

Ačkoli jsem očekával nadšení chlapců, byl jsem velmi překvapen dobrým vlivem programu na 

jejich charakter, což bylo znát již po několika dnech společné činnosti. A nevycházím jen ze 

svého pozorování, ale ve stejném duchu mi přicházejí i zprávy od rodičů.  Že si chlapci tábor 

skutečně užívali, je zřejmé z dopisů, které jsem od nich obdržel. Zmiňují v nich, co se na 

táboře naučili, a také vyjadřují touhu účastnit se dalšího tábora v příštím roce. Jeden 

z chlapců (pracující chlapec) píše: "Nejdůležitější věcí, kterou by se měl každý chlapec naučit, 

je dívat se na všechno z lepší stránky a také to tak přijímat. Sám jsem poznal, že je to velmi 

užitečné a nepřestanu vám být vděčný, že jste mě to naučil. Velmi se mi to hodí i v mém 

každodenním životě. "  

Nebo: "Když jsem se vrátil domů a chystal se spát ve svém pokoji, zdál se mi vzduch stále 

velmi dusný až zatuchlý, a proto jsem otevřel své okno dokořán. Když však přišel spát i můj 

bratr, chtěl okno zavřít. Po chvíli dohadování se nám podařilo se domluvit na tom, aby zůstalo 

pootevřené. "  

Jeden rodič píše: "Vidím u Toma velkou změnu. Je mnohem méně sobecký a vždycky se rád 

vzdá věcí pro ostatní, a tak nějak se cítím být si s ním mnohem blíže, než jsem kdy býval. "  

Několik rodičů napsalo něco v tomto smyslu:  "Můj kluk se naučil hodně užitečných 

všeobecných znalostí a jsem si jist, že deset dní strávených  na táboře mu velmi pomohlo, 

aby se stal samostatnějším a více vynalézavým."  

"Jsem velmi rád, že se Fred zúčastnil tábora; Jsem si jist, že informace, které tam získal, mu 

budou v budoucnu velmi užitečné…  

Jiný píše: "Uvítal bych, kdybyste pořádal také kurz pro rodiče, aby se naučili, jak vést své 

syny. "  

Mezi příklady chlapců, kteří uvádějí do praxe to, co se naučili na táboře, vypráví Baden-

Powell i následující příběh, napsaný jednou matkou: „Včera večer měli naši dva chlapci 

rozdílné názory a Eddie (mladší) už měl skoro slzy na krajíčku. Najednou se Kenneth zastavil 

a řekl: "Počkej, než si trochu zahvízdám. "A o chvilinku později jsem zaslechla ještě trochu 

uvzlykané hvízdání, kterým se k němu Eddie přidal - a nakonec samozřejmě všechno 

skončilo smíchem. Objala jsem je oba a pokoj byl obnoven.“ (Na táboře se chlapci učili, že 

když se cítí být rozrušeni se špatnou náladou, strachem apod., aby se donutily zapískat si 

jako protijed na tyto nálady a pocity.)  
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„KDE SKAUTING ZAČÍNAL“  

osobní vyznání účastníků  

Bert Watts a Terry Bonfield 

 

Vyjeli jsme z Wintonu (okres Bournemouth), velmi nadšeni myšlenkou zúčastnit se tábora pod 

vedením tak známého generála, jakým byl B-P.  Díky laskavosti kapitána Robsona jsme byli 

odvezeni do přístavu Sandbanks a lodník nás převezl ke hradu. Odtud jsme pochodovali do 

tábořiště  u starého domu, kde jsme si postavili stany. Pět nás, kteří jsme byli z Wintonu, jsme pro 

začátek bydleli v jednom stanu.  

Druhý den jsme byli přiděleni k družinám - Curlews, Ravens, Wolves a Bulls. My dva jsme patřili 

do Curlews (Kolihy) pod vedením rádce G. Rodneyho. 

Jedna věc, kterou si pamatujeme ještě po letech (stejně jako každý jiný z nás), bylo vztyčení 

národní vlajky každé ráno v osm hodin. Nejprve  jsme používali vlajku, která vlála už v Mafekingu. 

Byla rozstřílená, plná děr po kulkách. Jednoho dne, kdy se foukal silný vítr, vichřice, velmi ji 

potrhal a byli zavoláni dobrovolníci, aby vyšplhali na stožár a zachránili vlajku.  

Během dopoledne i odpoledne probíhali různé programy zaměřené na průzkum, pozorování, 

studium přírody, bitvou o tábor (útok a obrana), také objevování rozdílů mezi chůzí a během 

štíhlého a silného člověka, rozeznávání stop motorového vozidla a podobně. 

Dalším velmi zajímavou součástí každého dne byl táborový oheň, kdy generál vyprávěl vždy něco 

zajímavého a vzrušujícího. Pak už následovala modlitba a večerka. 

Pochopitelně jsme se vždy těšili na čas her, například Útok na medvěda (honit chlapce s balónem 

na zádech a bouchnout ho obuškem ze slámy), kohoutí zápasy, přetahování se lanem, vodní 

sporty - harpunování velryb a přetahování se lanem na člunech.  

Jednou jsme zažili noční přepad tábora. Naše družina byla na hlídce. Po únavném čekání, kdy se 

neozval žádný podezřelý zvuk a ozýval se jen křik mořských ptáků, jsme konečně zaslechli slabé 

zašustění a zahlédli někoho přicházet. „Stůj! Kdo tam? ", nocí se nesla ozvěna této výzvy. A hle, 

chytili jsme generála – a milého vězně jsme vedli do tábora!  

Ke konci tábora jsme museli jít na jednodenní bivak, dostali jsme maso, brambory, mouku, čaj a 

cukr a měli jsme se o sebe postarat. Po průzkumu celého ostrova, kdy jsme šli kolem jezer, jsme 

dosáhli druhého pobřeží rozhodli jsme se zde uvařit své jídlo. Chvíli nám trvalo, než jsme se 

domluvili, čí kabát použijeme, abychom si na něm vyrobili těsto! Byli jsme rádi, že to nebyl ani 

jeden z našich kabátů, protože pak byl neskutečně umazán a poničen. Ač jsme se snažili, jak 

nejlépe jsme mohli, placky nebyly úplně povedené, ale jíst se daly! 

Máme doma ještě několik památek na tábor – stříbrné píšťalky, odznaky apod. Rádi vzpomínáme 

na čas tam strávený. Jen je nám líto tří kamarádů z Wintonu, kteří s námi byli na Brownsea a kteří 

už slyšeli i poslední večerku – pan H. Collingsourne zemřel na následky otravy plynem, Bert 

Blandford byl zabit ve Flandrech a Bert Tarrant zemřel brzy po skončení tábora. 

 

(Watts a Bonfield byli součástí 1. chlapecké brigády v Bournemouth) 

Toto vyznání vyšla v časopise „The Scout“ 2. února 1927 
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NÁKLADY 

Baden-Powell účtoval těm, kteří si to mohli dovolit, celkovou částku 1 ₤ za chlapce. Když mu 

jeden rodič odepisoval, přiložil jednolibrovou bankovku s dodatkem, že se domnívá, že na 

desetidenní tábor pravděpodobně tak malá částka stačit nebude. 

Nestačila. Tábor skončil schodkem. 

Saxon Noble, otec Humphreye a Marca, patřil mezi ty, kteří dobrovolně nabídli finanční 

pomoc. B-P byl za tuto podporu rád a odepsal mu toto:  

"Bylo od vás velmi laskavé, že jste mi nabídl pomoc v oblasti výdajů. Obávám se, že mohou 

být o něco vyšší, než jsem původně předpokládal. Každopádně jsem od začátku počítal s tím, 

že do celého tohoto experimentu vložím část prostředků ze svého jako nutný vklad ke 

zdokonalení metodiky. A protože tábor byl součástí tohoto projektu, považoval jsem za 

správné, aby chlapci, kteří se zúčastní tohoto experimentu, hradili jen malou část 

vynaložených nákladů – například výdaje za stravu apod. 

Ale objevily se i další neočekávané výdaje, a proto bude Vaše malá pomoc skutečně vítaná a 

rád ji přijmu. " 

Baden-Powell vypracoval vyúčtování tábora a poslal jeho kopii Saxonu Noblemu: 

 

Skautský chlapecký tábor 

VÝDAJE liber (₤) šilinků (s.) pencí (d.) 

VÝDAJE CELKEM 55 2 8 

    

PŘÍJMY liber (₤) šilinků (s.) pencí (d.) 

od 13 chlapců  za stravu 13 0 0 

od 9 chlapců z města (příspěvek) 1 11 6 

dary 16 0 0 

PŘÍJMY CELKEM 30 11 6 

    

Zůstatek (schodek) 24 11 2 

 

Většina velkých hnutí začínala v malém. Pokud porovnáme s ostatními, celkové náklady ve 
výši ₤ 55 25s. 8d. pro skutečný začátek pohybu skautů může být jen stěží považován za 
přehnané.  

 

Pozn. libra šterlinků (Pound sterling), zn. ₤ - v době konání tábora se jednalo o peněžní jednotku 
Spojeného království, skládající se z 20 šilinků (zn. „s.“) po 12 pencích (zn. „d.“ z denarii, latinského 
označení pence) (platné do měnové reformy v roce 1971). 



Příloha 2 - Otázky ke hře Vím? Víš? Uhodnu?

Ostrov Brownsea - geografie a historie  okruh otázek 1

1. Kde leží ostrov Brownsea? 7. Čemu byl vyhrazen poslední, 8. den tábora?

a na jezeře Ontario nedaleko Toronta a zahradnictví (pěstování květin)

b na jižním pobřeží Anglie v hrabství Dorset b malou zoologickou zahradu

c při ústí řeky Temže východně od Londýna c keramickou dílnu

d na severovýchodě Anglie nedaleko Liverpoolu d výrobu plachetnic

2. Jaká je rozloha ostrova Brownsea? 8.
Kdo pozval na ostrov R. Baden-Powella a nabídl mu 

zde uspořádat první tábor?

a necelý 1 km
2 a pan Charles van Raaltes

b 15,4 km
2 b král Jindřich VIII.

c 2,3 km
2 c pan John Lewis

d 8,4 km
2 d pan George Brown

3. Komu dnes patří ostrov Brownsea? 9.
Co postihlo v roce 1934 ostrov a zničilo ho takřka 

ze dvou třetin?

a anglické skautské organizaci a jak mu zdál vzduch v pokoji dusný a zatuchlý

b společnosti John Lewis Patnership b několikaměsíční požár

c charitativní organizaci National Trust c supercelární tornádo

d paní Bohnham-Christieové d mohutná přílivová vlna

4. Jaké suroviny zde byly v 17. století těženy? 10.
Jaká zvířata žijí na ostrově Brownsea jako jediném 

místě v celé Velké Británii?

a měď a síran železnatý a jeden druh červených veverek

b hnědé uhlí a písky b vzácná šedá volavka

c stříbro a kaolin c racek chechtavý

d železná ruda a vápenec d jeleni sika

5.
Jaká jsou nejbližší města na pevnině, s nimiž má 

ostrov loďní spojení?
11.

Jaká zvířata se také na ostrově vyskytují ve větší 

míře?

a Poole a Sandbanks a zlatí bažanti

b Toronto a Oakville b daňci a černé veverky

c Coryton a Canvey c vzácné druhy brouků

d Liverpool a Southport d pávi a jeleni sika

6.
K čemu se používala zelená skalice získávaná na 

ostrově?
12. Jak se nazývá zátoka, v níž ostrov Brownsea leží?

a k léčbě anémie a zátoka Poole

b přetahování lanem mezi dvěma a dvěma družinami b zátoka Brownsea

c k úpravě povrchových vod c zátoka Dorset

d k odstranění mechu v trávnících d zátoka Sandbanks

Klíč správných odpovědí (okruh otázek 1 - Ostrov Brownsea - geografie a historie):

1 b 7 c

2 c 8 a

3 c 9 b

4 a 10 a

5 a 11 d

6 b 12 a



Program tábora  okruh otázek 2

1.
Kolikrát denně byly do programu tábora zahrnuty 

modlitby?
7. Čemu byl vyhrazen poslední, 8. den tábora?

a 2x (vždy ráno a večer) a do 6 družin

b 1x (při ranním zamyšlení) b do 4 družin

c 1x týdně c do 5 družin

d 3x denně (před jídlem) d do 3 družin

2.
Kdy se konal první experimentální tábor vedení 

Baden-Powellem?
8. Jaký název družiny  nebyl použit?

a 01. - 08. 07. 1907 a Kolihy (Curlews)

b 21. - 28. 07. 1907 b Vlci (Wolves)

c 01. - 08. 08. 1907 c Havrani (Ravens)

d 11. - 18. 08. 1908 d Jestřábi (Hawks)

3.
Co nepatřilo do programu 2. dne (Táborové 

dovednosti)?
9. Měli družiny barevné rozlišení?

a rozdělávání ohně a jak mu zdál vzduch v pokoji dusný a zatuchlý

b zdraví a hygiena b ne, všichni měli stejné oblečení

c ovládání lodi c ano, podle barevných stuh na rameni

d stopování d ne, ale družiny byly  rozlišeny věkově

4. Co bylo typické pro odpolední odpočinek? 10.
Kolika  způsoby mělo být chlapcům přiblíženo 

každé téma programu?

a vždy jedno družstvo chystalo zamyšlení na další ráno a trojím

b družina musela zůstávat pohromadě b dvěma

c nebylo dovoleno mluvit c jedním

d B-P vedl s chlapci individuální rozhovory d čtyřmi

5. Co znamenal tzv. noční piquet? 11.
O čem B-P prohlásil, že "bylo tajemstvím našeho 

úspěchu"?

a noční hlídka jedné družiny mimo tábor a pravidelné večerní ohně

b příprava ohniště na večerní oheň b družinový systém

c noční hra (bojovka) c dodržování denního programu

d večerní zamyšlení u ohně d tábořiště  na ostrově

6.
Co nepatřilo do programu 4. dne (Woodcraft - Lesní 

moudrost)?
12. Co nepatřilo k roli družinového rádce?

a sledování zvěře a předával informace členům své družiny

b přetahování lanem mezi dvěma a dvěma družinami b nesl plnou zodpovědnost za chování své družiny

c denní povinnost dobrého skutku c mohl nosit bílou lilii na klobouku

d znalost hvězd d nosil kolem krku zelený bíle lemovaný šátek

Klíč správných odpovědí (okruh otázek 2 - Program tábora):

1 a 7 b

2 c 8 d

3 d 9 c

4 c 10 a

5 a 11 b

6 c 12 d



Před a po - přípravy a ukončení tábora  okruh otázek 3

1.
Při jaké události se proslavil R. Baden-Powell jako 

voják?
7. Čemu byl vyhrazen poslední, 8. den tábora?

a při vedení války na Sahaře a chlapci hráli divadlo pro pozvané hosty

b při obléhání města Mafekingu b soutěžním hrám všeho druhu

c při bitvě na řece Modder c úklidu tábořiště a odjezdu domů

d při dobytí města Búrkingu d chlapci provedli rodiče po ostrově + odjezdu domů

2.

Co bylo podnětem, který přivedl Baden-Powella k  

myšlence spojit původní skauting (coby vojenský výcvik 

průzkumníků) s výchovou chlapců?

8.
Hodnotil B-P tábor bezprostředně po jeho ukončení 

jako úspěšný?

a rada jeho přátel z vojenských kruhů a ano a hned začal dokončovat svou metodickou knihu

b významná pomoc chlapeckých družin v druhé búrské válce b ne, jako úspěch ho hodnotil, až po vydání knihy

c jeho původní pedagogické vzdělání c ne, uvědomil si to až po dopisech od chlapců a rodičů

d vlastní dětství strávené v divoké přírodě d ano, už během tábora dal pokyn k vydání knihy

3.
Co považoval B-P za konečné potvrzení, že skauting 

pro chlapce bude fungovat?
9. Jaká píseň zazněla při zakončení tábora?

a pokud celkové náklady na tábor budou pod 50 liber a jak mu zdál vzduch v pokoji dusný a zatuchlý

b fungující 10denní tábor daleko od běžné civilizace b žádná, zpívali jen "brumendo" národní hymnu

c funkční společný tábor chlapců z různých společenských vrstev c africká píseň Eengonyama

d pokud chlapci zvládnou výcvik připravený původně pro vojáky d hymna Velké Británie

4. Kdy navštívil B-P poprvé ostrov Brownsea? 10. Co znamenala tzv. "zkouška pudinku"?

a na pozvání pana Charlese Van Raaltes na jaře 1907 a soutěž družin o nejchutnější pudink

b otec ho sem brával každé léto na několik dní b soutěž, kdo za 1 minutu sní více pudinku

c v dětství sem společně s bratry doplul na plachetnici c
úsloví, že hodnotit úspěšnost myšlenky či projektu můžeš až 

po jeho vyzkoušení

d byl zde se svou ženou na svatební cestě v roce 1912 d příprava pohoštění pro všechny hosty závěrečného dne

5.
Mohli se pozvaní hosté aktivně zapojit do programu 

závěrečného dne?
11.

Kdo nepatřil mezi účastníky závěrečného dne 

tábora?

a ne, byli jen diváky a rodiče chlapců

b ano, mohli si vyzkoušet jednotlivé disciplíny b majitel ostrova

c
ano, ale jen u dovedností (tkaní rohože, rozdělávání ohně, 

první pomoc)
c stávající obyvatelé ostrova

d ano, každý chlapec prováděl dva hosty programem d plukovník Waugh

6. Co bylo vrcholem programu závěrečného dne? 12. Zpracoval B-P vyúčtování tábora?

a závěrečný oheň a ano, tábor skončil schodkem

b přetahování lanem mezi dvěma a dvěma družinami b ano, tábor měl vyrovnaný rozpočet

c zpěv písně Eengonyama c ano, tábor skončil malým ziskem

d spaní pod širákem pro všechny zájemce (i z řad hostů) d ne, B-P nesledoval výdaje a příjmy za tábor, hradil vše ze svého

Klíč správných odpovědí (okruh otázek 3 - Před a po):

1 b 7 b

2 b 8 a

3 c 9 c

4 c 10 c

5 a 11 d

6 b 12 a



Reakce po táboře - zpětné vazby  okruh otázek 4

1.
Co v průběhu tábora předčilo Baden-Powellovo 

očekávání?
7. Čemu byl vyhrazen poslední, 8. den tábora?

a snaha chlapců o zajištění soběstačnosti tábora a opékali si nalovené ryby

b jak výborné jídlo chlapci vařili b maso, brambory a moučné placky

c dobrý vliv tábora na charakter chlapců c bramborovou polévku s divokými bylinami

d chuť chlapců do stopování zvěře d nic, plnili si současně bobříka hladu (jen pili vodu)

2.
Odkud pocházeli chlapci Bert a Terry, kteří píší své 

vzpomínky po 20 letech?
8.

Co zmiňují ve vzpomínkách Bert a Terry, že si  

přivezli domů jako památku na tábor?

a z Londýna a stříbrné píšťalky

b z Wintonu (oblast Bournemouth) b náramenní stuhy

c ze Sandbanks (oblast Poole) c ilustrované deníky

d z Tallbot Village (oblast Bournemouth) d vlastnoručně vyrobenou skautskou hůl

3. Na co se chlapci nejvíce těšili u táborového ohně? 9.
Co zmiňuje v dopise jeden z chlapců, že prožíval po 

příjezdu domů?

a na zajímavé a napínavé vyprávění a jak mu zdál vzduch v pokoji dusný a zatuchlý

b na shrnutí zkušeností prožitého dne b touhu, aby takový kurz mohli absovovat i jeho rodiče

c na zpěv písně Eengonyama c chuť se vidět s kamarády z tábora i o Vánocích

d na slavnostní zapalování ohně d radost z pokračování plnění každodenního dobrého skutku

4.
Kolik z účastníků tábora, pocházejících z Wintonu, 

žilo v roce 1927?
10.

Co měli chlapci dělat, když měli špatnou náladu, 

strach, vztek apod.?

a 5 a zacvičit si tzv. "šest cviků pro zdraví"

b 2 b zahvízdat si

c 4 c krátce se pomodlit

d 3 d jít se na chvíli proběhnout

5. Jaká vlajka vlála nad táborem? 11.
Co dle doporučení jednoho z chlapců pomůže 

každému v běžném životě?

a národní vlajka (úplně nová pro tuto příležitost) a umět hvízdat

b táborová vlajka, kterou chlapci vyrobili první den b dokázat přespat v jakýchkoli podmínkách

c národní vlajka (původně z Mafekingu) c dívat se na vše z té lepší stránky

d vlajka s královským znakem d umět určit světové strany podle přírody

6. Kdo přepadl tábor při nočním přepadu? 12.
Existuje dodnes na ostrově Brownsea nějaký 

památník na první experimentální tábor?

a jeden uprchlý vězeň z pevnosti a ano, je zde vyznačen obrys původního tábořiště

b přetahování lanem mezi dvěma a dvěma družinami b ano, je zde pamětní kámen (odhalen v roce 1967)

c nikdo, byly to jen zvuky zvěře c
ano, několik soch a ukazatelů na naučné stezce po 

celém ostrově

d zatoulaný hladový medvěd d velká žulová socha B.-P. nedaleko přístavu

Klíč správných odpovědí (okruh otázek 4 - Reakce po táboře):

1 c 7 b

2 b 8 a

3 a 9 a

4 b 10 b

5 c 11 c

6 b 12 b



Příloha 3 – Herní plán 

 

 



Příloha 4 – Fotografie herních prvků  

 

 

Herní prvky dřevěné (figurka, herní a tipovací žetony) 

  

  

 

 

 

 

 

Herní a tipovací žetony z PET víček 

 

 

 

 

Ukázka rozehraných her 

 

 


