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Vlčci a světýlka

Už je to půl roku, co plníme v oddíle vlčky a světýlka. 
Jaké změny pozorujeme? Máme pestřejší program, zkoušíme více 
nových věcí, více objevujeme. Jednou máme program zaměřený 

technicky, jindy přírodovědně, pak zas výtvarně. 
A když přemýšlím, jaký program uděláme na výpravě, neváhám 
se inspirovat v úkolech. Nikdy nevím, koho úkol zaujme a objeví 

svůj nový talent. A světlušky a vlčata? Ti jsou stejní jako dřív. 
Rozdovádění, veselí a hluční. Ale také hrdí, když si splní odborku. 

Hrdí na to, že překonali nepohodlí, že trpělivě plnili úkoly a naučili 
se něco nového. Možná z nich jednou budou reportéři, historičky, 

hvězdáři, ajťačky, výtvarníci či zdravotnice. Kdo ví :-).

– Tapírek, vedoucí 12. oddílu světlušek a vlčat

• povzbudit u holek a kluků zájem o různé oblasti • 

• podporovat je v jejich objevování světa okolo nás •

• podpořit jejich dlouhodobý zájem •

• trénovat vytrvalost, trpělivost a zodpovědnost •

• umožnit jim sdílet to, co se učí a co už umí •

• pomoci jim uvědomit si, v čem jsou dobří •

• umožnit jim zažít pocit vlastního úspěchu •

 

Skrze práci s vlčky a světýlky
chceme v rojích, smečkách a oddílech:

 Vlčci a světýlka jsou odborky pro světlušky, vlčata a žabičky. V textu pro zjednodušení 
používáme někdy souhrnného označení „odborky”.



Co potřebuji vědět, než předám 
dětem vlčky a světýlka?

Na výběr je celkem z třiceti odborek. Zde 
v sešitě je najdeš všechny pohromadě. 
Pro vlčata a světlušky či žabičky si je 
můžeš stáhnout na webu:
vlcciasvetylka.skaut.cz a vytisknout na 
papír formátu A4. 

Každá odborka má deset úkolů. První 
je stejný jako ve stezce. Podporuje start 
v plnění (Jupí, už jeden úkol mám!) 
a provázanost stezek a odborek (v rámci 
všeobecného rozvoje stezek si vlče, 
světluška či žabička vybírá, čemu by 
se chtěl/a věnovat podrobněji v rámci 
odborky). 

Pro získání odborky je potřeba splnit 
osm úkolů, vlče/světluška si samo/sama 
vybírá, které to budou.

Splněný úkol si vlče/světluška odškrtne 
a vedoucí nebo někdo jím pověřený ho 
podepíše.

Za splněnou odborku vlče/světluška 
získává nášivku coby připomínku 
plnění a možnost ukázat ostatním svou 
odbornost na kroji. Nášivka se nosí na 
pravém rukávu, pod znakem WAGGGS 
a WOSM.

Úkol je možné po dohodě s vedoucí/m 
upravit podle individuálních potřeb, 
popř. vnějších podmínek. Vždy ale tak, 
aby byl zachován smysl úkolu.

Je možné si vytvořit vlastní odborku, 
např. podle zaměření oddílu či 
speciálního zájmu dítěte. Jak na to, 
najdeš na webu.

Odborka se nedá splnit za jednu schůzku 
či výpravu. Je potřeba vlčata a světlušky či 
žabičky podpořit, aby vytrvali, a nabízet 
jim prostor, kdy ji mohou plnit.
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Hledáš tipy, jak pracovat s konkrétní odborkou? 
Postupně přibývají na webových stránkách pod 
jednotlivými odborkami. Máš vlastní nápad, 
jak odborku dobře zapojit do oddílu? Zkušenost 
z plnění nebo dobrou fotku? Přidej ji do 
komentářů. Pojďme společně vytvořit nápadník.

Odebíráte časopis Světýlko? I zde najdeš náměty 
na plnění.

Máš nějaký dotaz? Mrkni na web, jestli tam už 
odpověď nenajdeš. Pokud ne, napiš nám na email 
odborky@skaut.cz a zkusíme ti odpovědět.

MŮŽEŠ VYUŽÍT NAŠE TIPY, NEBO SI VYMYSLET 
VLASTNÍ CESTU:

Využij propojení odborek se stezkou (cestičkou, 
plavbou). Plníte úkol ve stezce? Zaujme někoho 
více než ostatní? Upozorni ho na odborku.

Pozoruj, co zajímá holky a kluky v oddíle. Každého 
oslov s tím, co ho baví. Nebo je nech, ať si odborky 
vyberou sami. Odhadl/a jsi, co si vyberou?

Jak začít s plněním?

Kam dál?

Na výpravě či táboře zapoj do programu úkoly 
z odborek. Sleduj, co koho zajímá, a pak jim 
odborky nabídni.

Vyberte si jednu šestkovou odborku a plňte ji 
společně. Podporujte se. Zažijte společný úspěch.



Tabulka plnění vlčků a světýlek v oddíle:

jméno vlček/světýlko 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 splněno



Poděkování všem, kteří se na vzniku vlčků a světýlek podíleli: 
Odboru benjamínků, vlčat a světlušek, autorům, autorkám, oponentům 

a oponentkám jednotlivých vlčků a světýlek, testovacím oddílům.

Přípravu vlčků a světýlek koordinoval tým ve složení: 
Pavla Sýkorová - Gymi, Jana Karaová - Kulda, Martina Honzů - Hopsinka, 

Tereza Kastnerová - Žába, Ondřej Pilecký - Lung a Ondřej Kabelka - Ondra.

Editace Barbora Tichavová - Rozárka. Ilustrace nášivek Terezie Kopřivová, 
ilustrace dětí Barbora Haldová - Nancy.

Grafická sazba vlčků a světýlek Pavel Pfauser - Cecek.
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