MINIMA ČLENA ZS

MINIMA CESTOVATELE ZS

MINIMA VLASTIVĚDCE ZS

ZÁKLADNÍ ČÁST

ZÁKLADNÍ ČÁST

ZÁKLADNÍ ČÁST

1. Zná symboly ZS Morava.

1. Zná a popíše symboly ZS a oddílu.

1. Dodržuje povinnosti cestovatele a zná práva a povinnosti vlastivědce.

2. Zná základní signály.

2. Zná a dodržuje pochodové zvyky.

2. Zná stanovy ZS Morava.

3. Dodržuje povinnosti člena oddílu.

3. Dodržuje povinnosti člena a zná práva a povinnosti cestovatele.

3. Vysvětlí minima cestovatele.

4. V deníků má své jméno, adresu klubovny a tel. číslo na vedoucí.

4. Pečuje o kroj a šátek.

5. Zná a dodržuje pochodové zvyky.

5. Dokáže vysvětlit minima člena.

VLASTIVĚDA
4. Zpracuje a obhájí vlastivědnou práci.

6. Pořídí si základní součásti kroje.

VLASTIVĚDA

5. Splní odbornou zkoušku.

6. Pozná na obloze 3 souhvězdí, najde Severku.

6. Zná stručnou historii a památky Brtnice.

7. Zná základní stavební slohy a jejich hlavní znaky.

7. Rozezná základní stavební slohy (příklady staveb na území ČR).

9. Zběžná znalost hor, řek a měst v ČR.

8. Zná zásady ochrany přírody při táboření.

8. Připraví výlet s vlastivědnými zajímavostmi a realizuje jej.

10. Zná přírodní zajímavosti v okolí Brtnice.

9. Na slepé mapě ČR určí 10 řek.

9. Popíše symboly ČR.

11. Zná historické památky Brtnice.

10. Zná všechna krajská města ČR.

7. Zná slib ZS Morava.
VLASTIVĚDA

PŘÍRODOVĚDA

11. Zná historické památky Jihlavska.

10. Pozná 20 dřevin v zimním stavu v přírodě.

12. Neštítí se drobných živočichů, vezme do ruky určené zvíře.

12. Zná přírodní zajímavosti Jihlavska

11. Zná 20 léčivek a umí je použít.

13. Pozná 10 běžných dřevin v přírodě.

13. Popíše znak Brtnice.

12. Graficky zpracuje meteorologické měření.

PŘÍRODOVĚDA

14. Pozná 15 běžných bylin v přírodě.

PŘÍRODOVĚDA

13. Najde a pojmenuje 5 souhvězdí.

15. Pozná 10 druhů plazů a obojživelníků, z toho alespoň 5 v přírodě.

14. Pozná 20 stromů přírodě.

14. Geologie okolí Brtnice

16. Naloví a pozná 10 druhů hmyzu v přírodě.

15. Pozná 30 bylin v přírodě.

15. Etologické pozorování vybraného živočicha.

17. Pozná 20 druhů našich savců.

16. Zná 8 řádů hmyzu, zná jejich charakteristiky.

18. Pozná 20 druhů ptáků, z toho alespoň 10 v přírodě.

17. Zná biologii a ekologii 10 vybraných druhů živočichů.

16. Zná vybavení lékárny a použití základních léků.

19. Zná základní meteorologické veličiny.

18. Vytvoří sbírku přírodnin.

17. Zná základy první pomoci.

20. Pozná základní nerosty a horniny.

19. Vytvoří herbář (min. 20 druhů).

18. Uspěje při řešení simulovaného zranění.

ZDRAVOVĚDA

20. Pozná 5 hornin a 5 nerostů.

DOVEDNOSTI

21. Pozná základní typy mraků v přírodě.

21. Pořídí si osobní lékárničku.

ZDRAVOVĚDA

22. Prevence vzniku a ošetření otlaku

ZDRAVOVĚDA

19. Připraví jídelníček na výpravu.
20. Uvaří jídlo pro oddíl.

23. Umí ošetřit slabé poranění nožem.

22. Umí ošetřit drobné poranění, obvázat zápěstí a kotník.

21. Vedoucí dne pro oddíl na výpravě.

24. Odstranění klíštěte, bodnutí (včela, vosa).

23. Zná postup při tísňovém volání.

22. Pochod podle azimutu, určí stanoviště.

25. Ochrana před úpalem a úžehem

24. Umí zastavit krvácení.

23. Práce s GPS, najde cache.

26. Zná tísňová telefonní čísla.

25. Popíše chování v přírodě za bouřky.

24. Umí použít papírový jízdní řád (vlakový, autobusový).

DOVEDNOSTI

DOVEDNOSTI

25. Postaví sám stan do 5 minut.

27. Zná výstroj a výzbroj na výlet.

26. Uvaří ve dvojici jídlo pro oddíl.

26. Ovládá morseovku a základní šifry, umí zašifrovat zprávu do 5 šifer.

28. Pořídí si KPZ a ví co do ní patří.

27. Postaví ve dvojici stan nebo přístřešek do 5 min.

27. Vyrobí něco užitečného do klubovny.

29. Ví, kde a jak založit ohniště.

28. Ovládá základní šifry.

28. Absolvuje boj o přežití.

30. Umí rozdělat a udržovat oheň.

29. Ovládá morseovku, umí vysílat i přijímat.

29. Připraví a zahraje si s oddílem 5 her.

31. Ví co nesmíme dělat s nožem a sekerou.

30. Uváže 7 základních uzlů do 3 minut, zná 2 další speciální.

32. Umí si sám nabalit batoh.

31. Ovládá práci se sekerou a pilou.

1. Zeměpis ČR.

33. Zašije trhlinu, přišije knoflík.

32. Připraví ohniště, rozdělá oheň za nepříznivých podmínek.

2. Zna stručnou historii českých zemí.

34. Umí uvázat 7 základních uzlů.

33. Zná výstroj a výzbroj na pochod.

3. Splní test sportovní zdatanosti.

35. Ví co je mapa a zná základní mapové značky, používané v turistice.

34. Orientace v terénu bez kompasu, určí sever podle přírodních jevů, hodinek.

5. Ovládá kánoi na řece.

VOLITELNÁ MINIMA (splní 7 bodů)

36. Určí světové strany, zorientuje mapu podle busoly.

35. Popíše cestu podle mapy, ovládá azimut.

6. Hraje v oddíle na hudební nástroj.

37. S kamarádem postaví stan nebo přístřešek.

36. Rozumí vrstevnicovému zobrazení.

7. Fotodokumentuje činnost oddílu.

38. Umí otevřít konzervu.

37. Zná a dodržuje zásady péče o vlastní výzbroj.

8. Připraví panel na výstavu, prezentaci oddílu…

39. Umí nakrájet chleba.

38. Dokáže si sbalit batoh do 20 minut.

9. Zpracuje výškový profil cesty podle mapy a časový rozvrh cesty.

40. Provede zápis do kroniky.

39. Umí plavat.

10. Dlouhodobě se věnuje nováčkovi v oddíle.

VOLITELNÁ MINIMA (splní 7 bodů)

VOLITELNÁ MINIMA (splní 7 bodů)

11. Nachystá rozpočet výpravy.

1. Umí uplést mrskačku.

1. Splní test sportovní zdatnosti.

12. Zorganizuje charitativní nebo jinak prospěšonou akci.

2. Ozdobí velikonoční vajíčko.

2. Ovládá 1 zimní sport (brusle, běžky, sjzedovky, snowboard).

13. Minimo za zvláštní zásluhu:

3. Ovládá základní dovednosti při práci se sekerou.

3. Bezpečně ovládá kánoi na klidné hladině.

4. Dokáže šifrovat v morseovce.

4. Zná NP ČR a nejvýznamnější CHKO ČR.

5. Uvaří čaj na ohni.

5. Zná a vysvětlí 5 lidových zvyků.

6. Zhotoví jídlo s pomocí vedoucího.

6. Umí skicovat v terénu.

7. Hlídá 1 noční hlídku (za tmy).

7. Hraje na hudební nástroj.

8. Absolvuje noční stezku.

8. Nakreslí mapku výletu (pochodu).

9. Účast na letní expedici.

9. Zhotoví model historické stavby nebo terénu.

10. Pravidelná účast na akcích

10. 24 hodin dokáže mlčet.

11. Ujde 15 km.

11. Vypráví krátký příběh.

12. Absolvuje cyklistický výlet.
13. Minimo za zvláštní zásluhu:

12. Minimo za zvláštní zásluhu:

