
Experimentální

pro světlušky



Haf,…….........................................
        (doplň svou přezdívku/jméno). 

Já jsem Brok. Zatím mě moc neznáš, ale za chvíli z nás jistě 
budou dobří kamarádi. Rád tě provedu všemi zákoutími mlýna 

a jeho okolím. A pomůžu ti s plněním Nováčka. Spolu toho 
jistě spoustu poznáme.
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Moje jméno:

.............................................

.............................................

Moje přezdívka:

.............................................

Moje adresa: 

.............................................

.............................................

.............................................

Telefon na rodiče: 

.............................................

Do oddílu/roje jsem vstou-
pila dne:

.............................................
sem do rámečku se můžeš nakreslit
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Milá světluško,

vítáme tě na začátku tvého světluškovského letu. Jsme moc rády, že jsi 
přišla mezi nás. Tento Nováček ti pomůže poznat nejen naši šestku, ale 
i celý oddíl/roj.

Můžeš se těšit na nové kamarádky, se kterými zažiješ spoustu dobro
družství. Čekají tě lákavé hry a dovádění, výlety do přírody a dokonce 
se naučíš nové zajímavé věci.

Tak si vezmi svoji lucerničku a poleť se na nás podívat.

Dobrý svit
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Lucinka je holčička, která je na prázdninách 
u dědečka ve mlýně. Má s sebou i Ctirada 
a Šárku, to jsou její želvičky. V mlýně pomáhá 
dědečkovi, chodí na procházky s Brokem, což 
je dědův pes a její nejvěrnější přítel. A nave-
čer ráda sleduje světlušky jak poletují na louce 
u mlýna. A dnes jí dědeček slíbil, že jí o nich 
bude vyprávět. A tak koukala po světluškách 
jen jedním okem. Tím druhým pozorovala 
dědečka, kdy už začne vyprávět. 

„Náš mlýn patří už po staletí naší rodině. Mlynářské řemeslo se přenáše-
lo z pokolení na pokolení. Vždycky večer nám maminka vyprávěla krásné 
a někdy i strašidelné příhody. Na jeden z maminčiných příběhů jsem si 
vzpomněl.

Tvoje praprababička, moje babička, se jme-
novala Marie. Měla také moc ráda přírodu. 
Když byla tak velká jako ty, často se toulala po 
lesích a lukách. Vyprávěla si se stromy, s kvě-
tinami i se zvířaty. Z celé přírody měla však 
nejraději svatojánské mušky. Jednou přišla k 
velkému mraveništi. Klekla si do trávy a celé 
hodiny pozorovala hemžení mravenců.

Najednou zničehonic přišla bouřka. Blýska-
lo se a voda z nebe tekla v jednom proudu. 
Mařenka byla v okamžiku celá promočená. Mravenci se rychle schovali 
do mraveniště, až na jednoho.

Mařenka neváhala. Přiskočila a mravenečka vzala do dlaně a druhou 
dlaní ho chránila proti dešti. Opatrně ho přenesla k mraveništi. A když 
ho tam pokládala, déšť ustal. A k Mařenčinu velikému úžasu mraveneček 
náhle promluvil:“Děkuji ti, Mařenko, že jsi mě zachránila. Bez tebe bych 
se byl utopil. Máš ráda přírodu a pomáháš zvířátkům. Za to budeš odmě-
něna. Máš-li nějaké přání, pověz mi to. Bude ti splněno.“

„Nevím, jak je to možné,“ povídá Mařenka, „že teď rozumím tvé řeči. 
Chtěla bych zrovna tak rozumět řeči světlušek. A kdyby to bylo možné, 
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chtěla bych se vždycky večer stát světluškou 
a s ostatními světluškami létat kolem potoka, 
hrát si a povídat si s nimi.“ „Splním ti tvé přání. 
V dutině kmene staré lípy před vaším mlýnem 
najdeš kouzelnou lucernu. Vezmi si ji. Když ji 
večer rozsvítíš a jednou s ní zatočíš, porozumíš 
řeči světlušek. Když jí zatočíš dvakrát, staneš se 
sama na celou noc světluškou.“ Mařenka podě-
kovala, ale její dík už mraveneček snad ani neslyšel. 
Najednou zmizel.

Sotva se setmělo, zatočila Mařenka rozsvícenou lucerničkou jednou 
a hned slyšela množství hlasů. A když zatočila lucerničkou dvakrát, zdálo 
se jí, že se zmenšuje a že jí na zádech rostou křidélka. A když jimi zamáva-
la, vzlétla a stala se na celou noc jednou ze svatojánských mušek. Později 
Mařenka vyrostla, provdala se a nebýt tvé prababičky, mé maminky, která 
mi to všechno jako malému klukovi vypravovala, nedověděla by ses to ani 
ty.“„A kde je ta lucernička teď?“ „To nevím. Asi někde v tom harampádí 
na půdě. Jako kluk jsem ji tam mockrát hledal, ale nikdy jsem ji nenašel. 
A teď už honem do postele. Je pozdě a musíš jít spát. Však je zítra taky 
den!“
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Já a skauting

Kdo je to vlastně světluška? Viděla jsi někdy v přírodě v noci tako-
vá malá svítící zvířátka, která poletovala všude kolem tebe? Těmto 
zvířátkům se říká svatojánské mušky nebo také svělušky. Svítí v té 
největší tmě a dávají lidem naději, i když je jejich světýlko zdánlivě 
malinké.  A právě podle těchto malých mušek jsme dostaly jméno. 
I naším největším úkolem je svítit i v té nejčernější tmě a dělat lidem 
radost. Jedině když máme rozsvícená světýlka, můžeme se pozorně 
dívat kolem sebe, být tak užitečné všem lidem a pomáhat přírodě 
i své vlasti.

Stejně jako svatojánské mušky poletují ve skupinkách, i my máme 
svoji šestku, která nám pomáhá náš úkol splnit a překonává s námi 
všechny překážky. Ve světluškovské šestce poznáváme, jak důležité je 
přátelství.

Jak se pozná světluška

Víš, že na celém světě je asi 40 miliónů světlušek, vlčat, skau
tek a skautů? Představ si naši republiku, která má asi 10 
miliónů obyvatel. Skautů je tedy čtyřikrát tolik, než žije lidí 
v České republice. Jenom v šesti zemích na celém světě ne
existují skauti. 
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Já a skauting

V Anglii žil na začátku 20. století muž, kte-
rý se jmenoval Robert Baden-Powell. Byl to 
vojenský důstojník, který cvičil mladé chlap-
ce, aby se uměli dobře plížit a aby se uměli 
vyznat v přírodě. Protože to byli malí a bystří 
kluci, mohli fungovat jako spojky mezi vo-
jenskými důstojníky a doručovat jim tajné 
zprávy.

Robert Baden-Powell tímto nadchl spoustu 
chlapců, se kterými uspořádal první skautský 
tábor na ostrově Brownsea v Anglii. A právě 
na tomto táboře vznikl skauting, který se za-
čal rychle šířit a po celé Anglii vznikaly další 
a další skautské oddíly.

Protože i děvčata se chtěla stát skautkami, 
tak díky práci Baden-Powellovy sestry Agnes 
a jeho manželky Olave vznikly první dívčí 
oddíly.

Také skauting v naší republice má svého za-
kladatele. Je jím profesor Antonín Benjamín 
Svojsík. 

První dívčí družinka u nás se jmenovala Sasanky a vedla ji paní 
Vlasta Štěpánová.

Jak vznikl skauting

Robert Baden-Powell

Antonín Benjamín Svojsík
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Já a skauting
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Já a skauting

Zákon světlušek jsou pravidla, která musí každá světluška dodržo-
vat, aby jí lucernička stále pěkně svítila a všude ukazovala správnou 
cestu.

Zákon světlušek
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Všimni si, že zá
kon světlušek má 
pět bodů, stejně 
jako je prstů na 
jedné ruce. Ta ti 
může pomoct, 
aby sis zákon lépe 
zapamatovala.

Světluška vždycky mluví pravdu.

Palec je nejsilnější prst, 
a proto má nejtěžší úkol. Bez 
pravdy se přece člověk neo-
bejde.

Světluška je poslušná.

Ukazováčkem nám rodiče hrozí, když neposloucháme.

Světluška pomáhá jiným.

Na prostředníčku nosíme tašku babičce, když jí chceme pomoct.

Světluška je statečná a veselá.

Na prsteníčku nosíme prstýnek, ze kterého máš radost.

Světluška je čistotná.

Malíčkem si špindírové čistí uši. Světlušky to ale nedělají.



9

Já a skauting

Světluška vždycky mluví pravdu

Každá správná světluška mluví 
pravdu. Když budeš pravdomluvná, 
ostatní se naučí, že ti můžou ve všem 
věřit a rodiče, učitelé i vedoucí z tebe 
budou mít radost. Pamatuj si, že říkat 
pravdu znamená také neopisovat ve 
škole a nepodvádět při hrách, i když 
se to občas zdá obtížné.

Světluška je poslušná

Až ti někdy bude maminka hrozit 
ukazováčkem, vzpomeň si na tento 
bod zákona. Světluška poslouchá své 
rodiče, učitele i vedoucí. Všichni to 
s tebou myslí dobře, a protože jsou 
zkušenější, ví, co je pro tebe nejlepší. 
Znamená to také, že posloucháš star-
ší světlušky ve své šestce (šestnice) a 
ostatní velké světlušky či skautky. 

Světluška pomáhá jiným

Světluška umí nabídnout svoji po-
mocnou ruku, aniž by za to čekala 
nějaký bonbón nebo čokoládu. I ty 
se díváš pozorně kolem sebe a vší-
máš si, kdo potřebuje pomoci (staré-
mu pánovi podržíš dveře, maminku 
s malou holčičkou pustíš v autobu-
se sednout). Chceš pomáhat doma 

svým rodičům. Zkus je poprosit, zda 
by ti nesvěřili nějakou pravidelnou 
práci.

Světluška je statečná a veselá

Jako světluška se naučíš být statečná. 
Neznamená to jenom vydržet noční 
hlídku na táboře, aniž bys vzbudila 
starší skautku nebo vedoucí. Zname-
ná to také, že se nebudeš bát úkolů, 
které se ti zdají příliš těžké a zkusíš je 
splnit (např. mít lepší vysvědčení ve 
škole nebo pomoct neoblíbené spo-
lužačce). Nezapomeň, že s úsměvem 
jde vše lépe. Zkus se i při těžké práci 
usmívat a radovat se z ní. Bude z tebe 
tak zářit světýlko, které udělá radost 
také ostatním lidem.

Světluška je čistotná

Kdo by se chtěl dívat na špinavou 
světlušku? Určitě víš, že si máš ráno 
i večer čistit zuby, před jídlem si 
umývat ruce, před spaním se převléct 
do pyžama a spoustu dalších věcí. To 
všechno je moc důležité nejen proto, 
aby se ti ostatní neposmívali, ale také 
proto, abys byla zdravá a pěkná svět-
luška. Pamatuj, že čistotu a pořádek 
bys měla udržovat také ve svém po-
kojíčku.

Palec ten je pravdomluvný, 
nedokáže lhát,
ukazovák není chlubný,
umí poslouchat.

Prostředník rád pomůže,
když už jiný nemůže.
Prsteník ten statečný je,
smíšek malý rád se myje.
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Já a skauting

Poznáš, co světlušky dělají špatně a který bod zákona 
tak porušily? Napiš odpověď pod obrázky do bílého rá
mečku.
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Já a skauting
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Já a skauting

Heslo světlušek 

Heslo světlušek je pamatuj! Pamatuj si, že máš vždy pěkně svítit 
a starat se o svoji lucerničku, abys byla užitečná všem lidem okolo. 
Pamatuj si, že jenom s rozsvíceným světýlkem můžeš konat dobré 
skutky.

Popros rodiče nebo vedoucí, 
aby ti pomohli vymyslet deset 
věcí, na které by měla správ
ná světluška pamatovat. 
Napiš si je sem do 
lucerny.
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Já a skauting

Až dobře poznáš svůj oddíl/roj a rozhodneš se, že bys v něm chtěla 
zůstat a dál pečovat o světýlko ve své lucerničce, můžeš své rozhod-
nutí potvrdit světluškovským slibem. 

Je to velká a slavnostní chvíle. U všeho co slíbíš přece platí, že se 
co nejvíce snažíš, abys slib neporušila a nezklamala tak sebe, rodiče, 
vedoucí ani učitele. Tady to funguje stejně.  

Pamatuj si však, že na své cestě nikdy nepoletíš sama. Vždy ti bude 
nablízku starší skautka nebo zkušený dospělý, který ti rád pomůže 
slib dodržet.

Slib světlušek 

Slibuji, že se budu snažit hledat 
Pravdu a Lásku, být prospěšná 
své vlasti a zachovávat zákon 
světlušek.

Po složení slibu mohou věřící světlušky 
připojit prosbu:
K tomu mi pomáhej Bůh.
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Já a skauting
Možná se ptáš, co je to vlastně ta Pravda a Láska? 

A jak mám být prospěšná své vlasti, když nejsem 
žádný voják? Zkusíme si teď společně slib světlušek 
vysvětlit.

Slibuji, že se budu snažit...
Splnit takový velký slib vždy a za každé situace by bylo obtížné i pro 

dospělé vedoucí. Proto si všimni, že slibuješ, že se budeš snažit. To 
znamená, že bys měla vždy pamatovat na to, co jsi slíbila 
a nedělat si příliš velké starosti, když se náhodou něco 
nepovede. Můžeš toho pak využít pro to, aby ses příště 
polepšila.

..., hledat Pravdu a Lásku,...
Pravda a Láska představují nejvyšší hodnotu, která se nedá koupit. 

Je to dobro. Určitě si vzpomínáš, že v každé pohádce vystupuje ně-
kdo hodný (třeba krásná princezna nebo chytrý mládenec) a někdo 
zlý (třeba krutý černokněžník nebo ošklivá ježibaba). My, světlušky, 
se snažíme hledat dobro. Snažíme se, aby zvítězilo, stejně jako v po-
hádkách. Dobro můžeme konat každý den třeba tím, že pomůžeme 
rodičům nebo se zastaneme kamarádky, které se spolužáci posmí-
vají.

Věřící světlušky vidí pod Pravdou a Láskou Pána Boha.

..., být prospěšná své vlasti...
Nemusíš být voják nebo detektiv, abys mohla pomáhat své vlasti. 

Pomoci můžeš i docela malými skutky. Třeba tím, že se svou šestkou 
vyčistíš kousek lesa od odpadků, že nakreslíš obrázky opuštěným 
dědečkům a babičkám z domova pro seniory, nebo že budeš mít ve 
škole pěkné známky, abys jednou mohla vykonávat užitečné povo-
lání.

...a zachovávat zákon světlušek.
Zákon světlušek jsme si již vysvětlily. Jistě si pamatuješ, že má pět 

bodů. Když se budeš snažit dodržovat náš zákon, budeš tím plnit 
poslední bod světluškovského slibu.
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Já a skauting

Moje vlast

Už jsme si vysvětlily, že světluška pomáhá své vlasti. Jedním ze sym-
bolů naší vlasti je státní vlajka. 

Popros vedoucí, aby ti pomohla dopsat, co na nástupech zpíváte.

Poznej a zakroužkuj českou vlajku.

Protože se s ní budeš setkávat na každém táboře, měla bys vědět, jak se 
máš chovat, když ji ráno vztyčujeme na stožár a večer ze stožáru spouš-
tíme.

Při této slavnostní chvíli jsme oblečeni ve skautském kroji, stojíme v po-
zoru a nekoukáme se, kde se hrabe krtek z krtince, ale pěkně na vlajku. 
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Já a skauting

Skautské znaky

Ve svém oddíle/roji se budeš jako světluška často setkávat se třemi 
základními skautskými znaky. Pojďme je společně poznat.

Znakem světlušek je trojlístek, jeho tři 
listy znamenají tři body světluškovského 
slibu. 

Kompasová střelka nám 
ukazuje správnou cestu

Paprsky symbolizují, že 
světluska má svítit všem 
lidem

Dvě hvězdičky nám při-
pomínají slib a zákon 
světlušek

Hvězdička má pět cípů stejně 
jako pět bodů světluškovského 
zákona
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Já a skauting

Tady si můžeš znak světlušek vybarvit, aby sis všechno lépe za
pamatovala.
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Já a skauting

Skautské znaky

Znakem junáka je lilie s hlavou psa. Skautky 
mají pod lilií modrý trojlístek.

Zkus si pospojovat jednotlivé čá
rečky tak, aby ti z nich vznikla lilie. 
Nápověda  tečky stejných barev 
patří k sobě.
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Já a skauting
Znakem skautek a světluškek na 

celém světě je tento trojlístek

Když vybarvíš všechna políčka 
s kolečkem modře a ta s křížkem 
necháš bíla, objeví se ti trojlístek 
zase v jiné podobě. 
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Já a skauting

Jak se zdraví světlušky

Světlušky zdraví dvěma vztyčenými 
prsty. Ty nám připomínají slib a zá-
kon. 

Palec, který překrývá prsteníček 
a malíček, nám správně ukazuje, že 
silnější má vždy chránit slabšího. I ty 
můžeš ochraňovat mladší kamarády 
a kamarádky nebo bezbranná zvířát-
ka.

Světlušky, vlčata, skautky 
i skauti na celém světě si 
podávají levou ruku, pro-
tože je blíž k srdci, které 
znamená lásku a přátel-
ství. Aby bylo toto přátel-
ství ještě pevnější, vždycky 
si do sebe zaklesnou ma-
líčky.
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Já a skauting

Skautský kroj je taková naše uniforma, podle které se bezpečně po-
známe. Až budeš na oddílovém výletě, všimni si, že skoro žádný kroj 
není stejný. Světlušky a vlčata nosí žluté šátky a žlutou šňůrku s píš-
ťalkou, skautky a skauti mají hnědý šátek a do kapsy jim vede zelená 
šňůrka. A dospělí vedoucí mají dokonce někdy i šedé šátky. Zkus si 
otáčet kolečkem na světlušce, aby sis mohla prohlédnout, jak ve sku-
tečnosti všichni vypadají.

Na levý rukáv si dopiš název města nebo vesnice, ze které je tvůj 
oddíl/roj a také číslo vašeho oddílu/roje.

Skautský kroj

Tady bude otáčecí 
kolečko.

Na obrázku bude osoba v kroji a 
otočením se ukáží různé varianty 

kroje - pokryje všechny věkové 
kategorie.
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Moje šestka a oddíl/roj

Světluškovská šestka je skupina děvčat, která se schází jednou týdně 
ve světluškovské klubovně, chodí spolu na výlety a třeba i na různé 
soutěže. Teď už do ní patříš i ty. Víš již, jak se všechny tvoje setřičky 
jmenují? Zkus zjistit, kdy má která světluška narozeniny a napiš si to 
sem do kulatého kalendáře.

Moje šestka 
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KlubovNa

Patřím do šestky:

MOJE SESTŘIČKY V ŠESTCE JSOU: 
(sestřičky si nakreslím a poprosím je, aby se mi každá pod svým 

obrázkem podepsala)

Náš pokřik zní:



24

Moje šestka a oddíl/roj

Můj oddíl/roj

............
.........

...........
..............

......

............
.........

...........
..............

......

....... Ahoj,  jsem 
housenka Móňa a pamatuji 

si spousty důležitých údajů, které do 
mě někdo napíše.

Název 

oddílu/roje

Vůdkyně oddílu

kontakt na 
vůdkyni oddílu

vedoucí
šestkykontakt na 

vedoucí
 šestky
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Jak se u nás v oddíle/roji 
chováme 

v oddíle/roji tykáme nejenom světluškám v šestce, ale také své  ✿
rádkyni, vůdkyni a jiným starším skautkám

chovej se ke všem v oddíle/roji jako k opravdovým sestřičkám ✿

nezapomínej na všechny akce chodit včas, aby na tebe ostatní  ✿
světlušky nemusely čekat a v zimě venku mrznout

když budeš nemocná nebo pojedeš k babičce či dědečkovi, řekni  ✿
rodičům, že tě vždy musí z každé schůzky i větší akce omluvit

na akcích poslouchej svou rádkyni, vůdkyni i všechny starší  ✿
skautky

dávej si pozor na pusu, abys nemluvila sprostě nebo neslušně ✿

U vás v oddíle/roji určitě platí i nějaká další pravidla. Sem si 
je můžeš dopsat. 
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Co s sebou na schůzku?
Vyber z těchto věcí ty, které si máš nosit s sebou na schůzku 
a udělej od nich šipku do batůžku.

A sem si můžeš dopsat další věci, které nosíte na schůzku:
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Zkus si vyrobit ...
Každá světluška ráda něco tvoří. Už také víš, že máš dělat 
lidem radost a chránit přírodu, proto si teď společně vyro
bíme přáníčko z ručního papíru. Přáníčko věnuj někomu, 
koho máš ráda.
Obrázky ti napoví, jak máš postupovat.

1.

2.

Natrhám novinový 
papír na malé kousky, 
které vložím do mísy 
a zaliju vodou. 

Nechám rozmočit 12 - 
24 hodin.

Pokud chci papír barev-
ný, mohu do lázně přidat 
potravinářské barvivo 
nebo trochu tempery.
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4.

3.
Rozmočený papír rozmi-

xuji i s vodou na kaši. Do 
ní můžu přidat pro zpest-
ření třeba suché lístky kvě-
tin nebo nitě.

Na tvrdší podklad 
(třeba z lepenky) na-
vléknu staré silonky.

Na tuto plošku tvaruji 
z kaše svůj papír.
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6.

5.

Lisuji ho tak, že na něj 
přidám další lepenku 
povlečenou silonkami 
nebo látku. V další vrst-
vě přidám novinový pa-
pír, který bude odsávat 
vodu. Zatížím vše kníž-
kami. Nechám lisovat 
dokud papír nevyschne 
a nezpevní se.

Hotový papír jednoduše oddělím od silonek tak, 
že je různě natahuji.
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udělej si sama

Popros maminku, jestli by sis někdy mohla sama připravit sva
činu do školy a nachystej si ji z domácích surovin (např. namaž 
si chleba máslem a nakrájej si na něj sýr).
Nakresli si do rámečku, co sis připravila na svačinku:

Vyber si ve svém okolí strom, který se ti líbí a vylez na něj. 
Popros někoho, aby na tebe dával pozor. 
Nalep si do bílého rámečku lísteček, větvičku nebo kůru z tvého 
stromu.

Sama se převleč za nějakou pohádkovou postavu. Ostatní svět
lušky z šestky musí uhádnout, koho představuješ.
Do rámečku ti napíší tvoje sestřičky, za koho tě považovaly
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oddílové doplňky
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Nováčka jsem dokončila dne:

Hezká slova pro mě od vůdkyně:

podpis vůdkyně:

Rozhodla jsem se být dále světluškou:

Ano     Ne

můj podpis:
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