
I/1 ZOOLOG - ENTOMOLOG  

Odbornou zkoušku vlastivědce - entomologa získá ten, kdo splní 10 bodů, lektora - entomologa 

13 bodů z těchto:  

 

1. Zná systematiku členovců, rozdíly mezi jednotlivými řády.  

2. Zná vnitřní i vnější stavbu hmyzu.  

3. Určí alespoň 20 členovců, které odloví.  

4. Pozná 60 členovců (může být podle obrázku).  

5. Vývoj a život hmyzu.  

6. Zná 10 užitečných členovců, ví, v čem spočívá jejich užitečnost. 

7. Určí pět druhů podle pobytového znamení. 

8. Ovládá různé způsoby lovu hmyzu. 

9. Pozná pět zástupců hmyzu podle zvuku. 

10. Připraví mikroskopický preparát části hmyzího těla (z nalezeného mrtvého jedince).  

11. Odchová z vajíčka do dospělosti vybraný druh hmyzu. 

12. Zhotoví album alespoň pěti druhů hmyzu (kresby).  

13. Pořídí ostré, dobře exponované snímky deseti druhů členovců. 

14. Vytvoří sbírku pobytových znamení členovců na klubovnu. 

15. Povinný bod pro lektory: provede nejméně 20 minutovou přednášku ze svého oboru pro 

kolektiv dětí.  

16. Připraví exkurzi pro oddíl podle svého zaměření. 

 

LEKTOR:  

 

 

 

DOPORUČENÁ LITERATURA: 



I/2 ZOOLOG - ICHTIOLOG (RYBY) 

Odbornou zkoušku vlastivědce - ichtiologa získá ten, kdo splní 10 bodů, lektora - ichtiologa 13 

bodů z těchto: 

 

1. Zná čeledi ryb, u 3 dokáže popsat jejich charakteristiku. 

2. Pozná 20 našich ryb. 

3. Pozná 10 mořských ryb. 

4. Zná příklady přizpůsobení ryb k životu ve vodě. 

5. Ví, které ryby jsou u nás chráněny a zná stupeň jejich ochrany. 

6. Dovede vysvětlit rozdělení pásem potoků, ví, které ryby zde žijí.  

7. Zná pravidla rybolovu. 

8. Zná základy provozu chovného rybníka a chovu sladkovodních ryb. 

9. Zná naše rybníkářské oblasti a historii jedné z nich. 

10. Upraví vzorové akvárium pro sladkovodní ryby 

11. Zhotoví 5 kreseb našich ryb. 

12. Umí vykuchat rybu a popsat její orgány. 

13. Uspořádá pro oddíl výlet s čištěním vodního toku. 

14. Pomůže na výlovu rybníka v okolí. 

15. Povinný bod pro lektory: provede nejméně 20 minutovou přednášku ze svého oboru pro 

kolektiv dětí.  

 

LEKTOR:  

 

 

 

DOPORUČENÁ LITERATURA: 



I/3 ZOOLOG – HERPETOLOG (OBOJŽIVELNÍCI A PLAZI) 

Odbornou zkoušku vlastivědce - herpetologa získá ten, kdo splní 9 bodů, lektora - herpetologa 11 

bodů z těchto: 

 

1. Zná čeledi obojživelníků a plazů, u 3 dokáže popsat její charakteristiky. 

2. Pozná 8 našich plazů a 8 obojživelníků. 

3. Zná vnitřní i vnější stavbu plazů a obojživelníků. 

4. Zná rozmnožování a vývoj obojživelníků a plazů. 

5. Zná ekologii 3 druhů obojživelníků nebo plazů. 

6. Ví, kteří plazi jsou u nás chráněni, zná stupeň jejich ochrany. 

7. Vytvoří „určovací klíč“ vajíček obojživelníků (vlastní nákres). 

8. Předchůdci dnešních plazů – vývoj, zástupci. 

9. Provede alespoň měsíční etologické pozorování vybraného druhu plaza. 

10. Zhotoví 5 kreseb nebo dobře exponovaných snímků našich plazů či obojživelníků. 

11. Účastní se tvorby tůně pro obojživelníky. 

12. Postaví vhodný úkryt pro plazy. 

13. Uspořádá exkurzi na lokalitu známou pobytem konkrétních obojživelníků (plazů). 

14. Povinný bod pro lektory: provede nejméně 20 minutovou přednášku ze svého oboru pro 

kolektiv dětí.  

 

LEKTOR:  

 

 

 

DOPORUČENÁ LITERATURA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I/4 ZOOLOG – ORNITOLOG (PTÁCI) 

Odbornou zkoušku vlastivědce - ornitologa získá ten, kdo splní 9 bodů, lektora - ornitologa 11 

bodů z těchto: 

 

1. Zná čeledi ptáků a u 3 vybraných zná jejich charakteristiky. 

2. Pozná 50 ptáků, z nich nejméně 25 ve volné přírodě. 

3. Pozná 10 ptáků po hlase nebo podle siluety. 

4. Zná ptáky chráněné zákonem, uvede příklady a příčiny jejich ohrožení. 

5. Zná vnitřní i vnější stavbu ptáků. 

6. Zná směry tahů několika druhů stěhovavých ptáků, směry tahů a zimoviště.  

7. Pořídí sbírku peří pro využití na klubovně. 

8. Pořídí sbírku vajec/hnízd pro využití na klubovně. 

9. Zúčastní se ornitologického sčítání. 

10. Zhotoví ptačí budku a umístí ji na vhodném místě. 

11. Zhotoví krmítko pro ptáky a v zimě je pravidelně krmí. 

12. Zhotoví album alespoň dvaceti druhů ptáků (kresby). 

13. Instaluje fotopast k hnízdu/budce a zpracuje pozorování. 

14. Uspořádá pro oddíl exkurzi zaměřenou na jeho téma. 

15. Povinný bod pro lektory: provede nejméně 20 minutovou přednášku ze svého oboru pro 

kolektiv dětí.  

 

LEKTOR:  

 

 

 

DOPORUČENÁ LITERATURA: 

 

 

 

 

 

 

 

 



I/5 ZOOLOG – MAMMALOG (SAVCI) 

Odbornou zkoušku vlastivědce - mammaloga získá ten, kdo splní 9 bodů, lektora - mammaloga 

11 bodů z těchto: 

 

1. Zná čeledi (našich) savců a u 5 zná jejich charakteristiku. 

2. Pozná 20 našich savců, ví, kde se s nimi může setkat. 

3. Zná stavbu savců po stránce anatomické i fyziologické. 

4. Zná život šelem, ví, kde se s nimi může na našem území setkat. 

5. Zná některé chráněné zástupce savců a stupeň jejich ochrany, ví, proč jsou chráněni. 

6. Vytvoří sbírku pobytových znamení savců pro použití na klubovně. 

7. Zhotoví 5 kreseb nebo dobře exponovaných snímků savců. 

8. Zhotoví sbírku sádrových odlitků stop. 

9. Vypreparuje lebku malého savce (z nalezeného uhynulého jedince). 

10. Provede denní pozorování farmy s pomocí u zvířat. 

11. Provede alespoň měsíční etologické pozorování drobného živočicha. 

12. Naučí se stáhnout králíka. 

13. Uspořádá exkurzi ke svému tématu. 

14. Vypomůže jeden den v ZOO. 

15. Povinný bod pro lektory: provede nejméně 20 minutovou přednášku ze svého oboru pro 

kolektiv dětí.  

 

LEKTOR:  

 

 

 

DOPORUČENÁ LITERATURA: 

 

 

 

 

 

 

 

 



I/6 BOTANIK  

Odbornou zkoušku vlastivědce - botanika získá ten, kdo splní 10 bodů, lektora - botanika 13 

bodů z těchto: 

 

1. Pozná v přírodě 70 rostlin (z toho minimálně 8 kapraďorostů, 8 trav) 

2. Pozná v přírodě 10 rostlin ve sterilním stavu. 

3. Pozná minimálně 15 léčivých bylin, zná jejich využití, připraví čaj, mast, tinkturu.... 

4. Zná některé chráněné rostliny, vysvětlí princip ochrany. 

5. Základní systematika krytosemenných rostlin - vytvoří plakát se schématem systému do 

klubovny (min. velikost A2). 

6. Základy rostlinných společenstev  - typy luk, lesů, břehových porostů... 

7. Umí určit pokryvnost jednotlivých pater daného porostu. 

8. Zhotoví 30 kvalitních herbářových položek planých rostlin (formát A3). 

9. Zhotoví 10 kreseb nebo dobře exponovaných snímků volně rostoucích rostlin. 

10. Připraví mikroskopický preparát pylového zrna nebo řezu stonkem, listem, plodem.  

11. Základy morfologie stonku a listu. 

12. Základy morfologie květu. 

13. Vyrobí model květu. 

14. Připraví a vede exkurzi na botanicky zajímavou lokalitu.  

15. Povinný bod pro lektory: provede nejméně 20 min. zajímavou přednášku ze svého oboru 

pro kolektiv dětí. 

 

LEKTOR:  

 

 

 

DOPORUČENÁ LITERATURA: 



I/7 DENDROLOG 

Odbornou zkoušku vlastivědce - dendrologa získá ten, kdo splní 10 bodů, lektora - dendrologa 

13 bodů z těchto: 

 

1. Pozná alespoň 30 stromů či keřů podle listu. 

2. Podle kůry a pupenů pozná 10 stromů. 

3. Pozná alespoň 8 jehličnatých dřevin. 

4. Pozná alespoň 8 léčivých dřevin, zná jejich využití, připraví čaj, mast, tinkturu... 

5. Vytvoří sbírku listů ve formě plakátu na klubovnu (min. A2, min. 15 druhů). 

6. Vytvoří sbírku plodů na klubovnu (min. 20 druhů). 

7. Vytvoří sbírku šišek na klubovnu (min. 10 druhů). 

8. Vytvoří sbírku větviček v zimním stavu na klubovnu (min. 15 druhů). 

9. Zhotoví 10 kreseb nebo dobře exponovaných snímků stromů. 

10. Připraví mikroskopický preparát pylového zrna nebo řezu, listem, jehlicí, plodem. 

11. Popíše princip tvorby dřeva, letokruhy. 

12. Zná výškové členění ČR, vytvoří plakát na klubovnu (výškové stupně podle Zlatníka). 

13. Zná základní typy lesních ekosystémů, popíše rozdíl mezi lesem a pralesem. 

14. Připraví dendrologickou exkurzi (např. do městského parku). 

15. Povinný bod pro lektory: provede nejméně 20 min. zajímavou přednášku ze svého oboru 

pro kolektiv dětí. 

 

LEKTOR:  

 

 

 

DOPORUČENÁ LITERATURA: 

 

 

 

 

 

 

 

 



I/8 MYKOLOG  

Odbornou zkoušku vlastivědce - mykologa získá ten, kdo splní 10 bodů, lektora - mykologa 13 

bodů z těchto:  

 

1. Pozná v přírodě 20 druhů jedlých hub. 

2. Pozná v přírodě 10 druhů jedovatých či nejedlých hub. 

3. Pozná 5 druhů chráněných druhů hub. 

4. Pozná v přírodě 5 lišejníků (na úroveň rodu). 

5. Systematika hub - vytvoří plakát základního systému hub na klubovnu (min. A2). 

6. Základní znalosti o životě hub, jejich vývoji a rozmnožování, morfologii. 

7. Zná význam hub - plísně, kvasinky a zhotoví mikroskopický preparát. 

8. První pomoc při otravě houbami. 

9. Zhotoví 3 modely hub. 

10. Vytvoří sbírku dřevokazných hub na klubovnu (min. 8 druhů). 

11. Vytvoří sbírku lišejníků na klubovnu (min. 10 druhů). 

12. Uvaří houbové jídlo. 

13. Zhotoví 10 kreseb nebo dobře exponovaných snímků hub. 

14. Připraví výstavu hub pro veřejnost. 

15. Povinný bod pro lektory: provede nejméně 20 min. zajímavou přednášku ze svého oboru 

pro kolektiv dětí. 

 

LEKTOR:  

 

 

 

DOPORUČENÁ LITERATURA: 



I/9 EKOLOG – OCHRÁNCE PŘÍRODY 

Odbornou zkoušku vlastivědce - ekologa získá ten, kdo splní 10 bodů, lektora - ekologa 13 bodů 

z těchto:  

 

1. Na příkladech vysvětlí základní pojmy - ekosystém, společenstvo, biotop. 

2. Ví, co je potravní řetězec (pyramida), uvede příklady v lese, na louce a ve vodě. 

3. Zná naše CHKO a NP, ví, kde jsou a co je zde cenné. 

4. Zná systém maloplošných a velkoplošných chráněných území, vysvětlí pojmy NP, 

CHKO, NPR, NPP, PR, PP, chráněný strom, ví, jak jsou označeny v krajině.  

5. Navštíví minimálně 5 maloplošných ZCHÚ území v kraji Vysočina. Z každého připraví 

krátký výzkum (stručný popis + fotodokumentace). 

6. Vysvětlí, co je Natura 2000, uvede příklady území v kraji Vysočina. 

7. Invazní druhy, příklady rostlin a živočichů.  

8. Zná české organizace (státní i neziskové), které se zabývají problematikou životního 

prostředí. 

9. Zná mezinárodní organizace zabývající se ochranou přírody, zná mezinárodní úmluvy. 

10. Management ZCHÚ - proč, jak, kde? 

11. Aktivně se účastní managementu ZCHÚ. 

12. Odpovědné spotřebitelské chování (nejen teoreticky!) 

13. Připraví exkurzi po ZCHÚ. 

14. Povinný bod pro lektory: zorganizuje pro kolektiv dětí akci zaměřenou na praktickou 

ochranu přírody. 

15. Povinný bod pro lektory: provede nejméně 20 minutovou přednášku ze svého oboru pro 

kolektiv dětí.  

 

LEKTOR: 

 

 

 

DOPORUČENÁ LITERATURA: 



II/1 GEOLOG 

Odbornou zkoušku vlastivědce - geologa získá ten, kdo splní 11 bodů, lektora - geologa 14 bodů 

z těchto: 

 

1. Zná naše nejdůležitější horniny, jejich vznik, vývoj a složení, hlavní výskyt v ČR. 

2. Pozná 7 hornin z 10 předložených. 

3. Zná nejdůležitější minerály, jejich složení, původ a výskyt. 

4. Pozná 7 minerálů z 10 předložených. 

5. Zná krystalovou formu a chemické složení deseti nerostů, vyrobí model 3 krystalů.  

6. Vypěstuje krystal (sůl kamenná, modrá skalice). 

7. Zná činitele, kteří jak horotvorně, tak i erozně působili na povrch naší Země v dobách 

historických i dnes. Zná hlavní světová pohoří. 

8. Hlavní geologická období, vývoj horstva kontinentů. 

9. Zná geologické poměry v okolí svého bydliště. 

10. Sestaví sbírku nerostů/hornin/zkamenělin z vlastního sběru. 

11. Zná způsoby určování minerálů (tvrdost, štěpnost, barva, vryp, textura...). Určí 10 

minerálů podle klíče. 

12. Rozumí geologické mapě ČR i regionu. 

13. Navštíví pracoviště, kde se těží nějaké nerostné suroviny, zmapuje současná i dávná místa 

těžby v určeném prostoru. 

14. Vznik půdy, hlavní typy a ohrožení půdy. 

15. Zná v okolí převažující typy půd a jejich základní vlastnosti. 

16. Nerostné bohatství ČR, historická a i současná těžba.  

17. Připraví a realizuje geologickou výpravu na naleziště s výkladem. 

18. Povinný bod pro lektory: provede nejméně 20 min. zajímavou přednášku ze svého oboru 

pro kolektiv dětí. 

 

LEKTOR:  

 

 

 

DOPORUČENÁ LITERATURA: 



II/2 GEOLOG - HYDROLOG 

Odbornou zkoušku vlastivědce - hydrologa získá ten, kdo splní 9 bodů, lektora - hydrologa 12 

bodů z těchto:  

 

1. Popíše a vysvětlí malý a velký koloběh vody v přírodě.  

2. Ví, jak vznikají různé druhy pramenů zná termíny podzemní voda, artézská studně, gejzír, 

prameniště, propadání, vývěr... 

3. Zná druhy meteorologických srážek, jejich rozdělení v ČR, ví, co je stoletá voda, 

maximální a minimální průtok, průběh hydrologického roku. Historie povodní v českých 

zemích. 

4. Základní biotopy světa podle obsahu vody v půdě, srážek. 

5. Ví, co je bažina, rašeliniště, vrchoviště, slatiniště. Zná jejich vznik, zná důležité rašelinné 

oblasti v ČR, důvody jejich ohrožení. 

6. Rozdělení vodstva na Zemi, oceány, hlavní moře a světové veletoky. 

7. Hydrologická síť ČR, úmoří, vyzná se ve slepé mapě říční sítě ČR. 

8. Ví, jaké vlastnosti má mít pitná voda (pH, tvrdost, obsah iontů, baktérie, teplota, chuť) a 

ví, kde se dá obstarat odborný chemický a bakteriologický rozbor vody.  

9. Princip čištění odpadní vody, na táboře zřídí odkalovací zařízení. 

10. Úprava pitné vody, na táboře postaví filtrační zařízení s nouzovou úpravnou vody. 

11. Provede biologické hodnocení vody (pozná základní bioindikátory). 

12. Zjistí samočistící schopnost toku. 

13. Klimatická změna a její vliv na moře, řeky, oceány, ledovce... 

14. Ví, kde se dá zjistit stav vody v tocích a přehradách, zná povodňové stupně. 

15. Dokáže rozlišit přítomnost sinic a řas. 

16. Povinný bod pro lektory: provede nejméně 20 min. zajímavou přednášku ze svého oboru 

pro kolektiv dětí. 

 

LEKTOR: 

 

 

 

DOPORUČENÁ LITERATURA: 



II/3 METEOROLOG  

Odbornou zkoušku vlastivědce - meteorologa získá ten, kdo splní 11 bodů, lektora - meteorologa 

14 bodů z těchto: 

 

1. Ví, co je meteorologie, klimatologie a fenologie, ví, co sledují, a zná význam těchto věd.  

2. Zná přibližně chemické složení vzduchu a nejčastější polutanty v nich, jejich působení na 

přírodu a člověka. 

3. Zná rozčlenění atmosféry do čtyř hlavních vrstev a pohyb teploty v nich.  

4. Ví, co jsou tlakové útvary - tlaková výše, níže, sedlo, teplá a studená fronta, okluze, 

isobara, isoterma. Ví, jak vzniká vítr, cyklóna, fén. 

5. Po dobu minimálně jednoho měsíce si vede záznamy o hodnotách min. 3 

meteorologických veličin. 

6. Zná základní vybavení meteorologické stanice, zásady zápisu a vyhodnocování 

meteorologických veličin. 

7. Umí zacházet se základními měřicími přístroji. 

8. Rozliší druhy srážek (mlha, mrholení, jinovatka, déšť, kroupy, sníh, rosa), ví, jak 

vznikají. Ví, jak se určí množství srážek v mm (ombrometr, sněhoměrná lať). Rozliší 

ledovku, náledí.  

9. Umí pojmenovat základní typy oblaků (složené, tvar, výška), ví, který typ oblaku ukazuje 

na pěkné, a který na nepříznivé počasí. 

10. Dovede určovat počasí podle přírodních jevů, ví, co jsou pranostiky a 5 jich zná. 

11. Vysvětlí princip skleníkového efektu a ozónové vrstvy. 

12. Graficky zpracuje výsledky táborové meteorologické stanice a zhotoví meteorologický 

deník. 

13. Zhotoví album 20 výstřižků, kreseb či fotografií se vztahem k meteorologii. 

14. Popíše změny počasí během dne a během roku. 

15. V sezóně zapisuje fenologické jevy. 

16. Popíše globální klimatickou změnu, její příčiny, důsledky, adaptační a mitigační opatření.  

17. Povinný bod pro lektory: provede nejméně 20 min. zajímavou přednášku ze svého oboru 

pro kolektiv dětí. 

 

LEKTOR:  

 

DOPORUČENÁ LITERATURA: 



II/4 ASTRONOM 

Odbornou zkoušku vlastivědce - astronoma získá ten, kdo splní 10 bodů, lektora - astronoma 13 

bodů z těchto:  

 

1. Popíše vývoj astronomického vědění. 

2. Sluneční soustava 

3. Zná příběhy - obloha. 

4. Orientace na obloze (letní zimní). 

5. Historie letu, vesmírný program. 

6. Popíše vědecký význam 5 aktivních sond. 

7. Vzdálenosti velikosti ve vesmíru. 

8. Popíše vznik vesmíru, + teorie. 

9. Objekty ve vesmíru (galaxie, černé díry...). 

10. Pohyby země měsíc, mechanika. 

11. Provede astronomické pozorování. 

12. Udělá detailní model určeného tělesa (systému těles). 

13. Model vesmírné lodě, rakety, sondy… 

14. Zmapuje ve svém okolí světelné znečištění. 

15. Komentovaná prohlídka oblohy pro oddíl. 

16. Triedr a určovaní polohy. 

17. Hvězdy vývoj vznik. 

18. Určit čas podle slunce/hvězd. 

19. Povinný bod pro lektory: provede nejméně 20 minutovou přednášku ze svého oboru pro 

kolektiv dětí.   

 

LEKTOR: 

 

 

 

DOPORUČENÁ LITERATURA: 

 

 

 

 



II/5 TOPOGRAF 

Odbornou zkoušku vlastivědce-topografa získá ten, kdo splní 10 bodů, lektora-topografa 13 bodů 

z těchto:  

 

1. Vyzná se dokonale v klasické turistické mapě KČT (1:50 000), zná základní mapové 

značky, umí pracovat s měřítkem, vrstevnicemi, mapu zorientuje…  

2. Pořídí výškový profil pochodové trasy a situační plánek pochodu. 

3. Zpracuje panoramatický výhled z určeného stanoviště. 

4. Dovede zběžně používat různých měřítek, dovede je přepočítávat, přeměřovat metry v 

kroky a naopak.  

5. Zaměří libovolným způsobem vzdálenost dvou nepřístupných bodů v terénu (např. šířka 

řeky, oplocený pozemek a podobně).  

6. Zaměří libovolným způsobem výšku stromu, stožáru či věže.  

7. Zná systém GPS, dokáže najít a určit bod podle GPS, vytvořit pomocí bodů trasu na 

mapě. 

8. Zvětší úsek mapy 1: 50 000 a velikosti 5 x 5 cm do měřítka 1: 25 000.  

9. Vytvoří plastický model podle mapy. 

10. Zmapuje libovolným způsobem území o ploše 1 x 1 km v měřítku 1: 5 000.  

11. Umí pracovat s busolou. Připraví azimutový závod. 

12. Připraví trasu orientačního běhu. 

13. Umí pracovat s mapami na webu: googlemaps, mapy.cz, openstreetmaps… 

14. Umí zjistit informace o libovolném pozemku (katastrální mapy, LPIS)  

15. Historické mapy a práce s nimi, srovná krajinu na starých mapách či historických 

leteckých snímcích s tou dnešní. 

16. Povinný bod pro lektory: provede nejméně 20 min. zajímavou přednášku ze svého oboru 

pro kolektiv dětí. 

 

LEKTOR: 

 

 

 

DOPORUČENÁ LITERATURA: 

 

 

 



III/1 HISTORIK 

Odbornou zkoušku vlastivědce - historika získá ten, kdo splní 10 bodů, lektora - historika 15 

bodů. Body 2 a 3 se rozumí povrchová znalost všech období, které bod rozšiřují. Body 1-3 jsou 

povinné. Splnit rozšířené body vyžaduje hluboké znalosti o daném období (datace, regionální 

specifika, osobnosti, příklady staveb, politika…). 

 

1. Základy antropologie a vývoj člověka 

2. Historické období 

2.1. Pravěk 

2.2. Starověk 

2.3. Středověk 

2.4. Novověk 

3. Moderní dějiny 

3.1. Vznik ČSR 

3.2. II. Světová válka 

3.3. 1948-1989 

3.4. Světové konflikty po roce 1989 do 

současnosti 

4. Zdokumentuje vývoj jednoho konfliktu z nedávné historie 

5. Heraldika, Státní znaky 

6. Význam etnografie a vývoj krajiny 

7. Dovede načrtnout historický předmět 

8. Vytvoří půdorys určeného objektu  

9. Zhotoví historický model 

10. Vyrobí album dokumentující jedno určené období 

11. Dokáže zařadit kulturní památky do správného období 

12. Zdokumentuje jednu určenou kulturní památku 

13. Na základě přečtené dobové knihy popíše epochu, ve které vznikla 

14. Uspořádá exkurzi ke svému tématu 

15. Provede experimentální archeologický výzkum 

16. Zúčastní se archeologického průzkumu 

17. Porovná v terénu historickou mapu se současným stavem 

18. Vyrobí tři erby ze sádry 

19. Zakreslí zámecký park 

20. Zdokumentuje přestavby jednoho objektu 

21. Provede nejméně 20 minutovou přednášku ze svého oboru 

LEKTOR:  

DOPORUČENÁ LITERATURA: 



IV/1 ZDRAVOTNÍK 

Odbornou zkoušku vlastivědce - zdravotníka splní ten, kdo splní všech 15 bodů. Odborná 

zkouška lektora - zdravotníka je úspěšné absolvování akreditovaného zdravotnického kurzu pro 

ZZO.  

 

1. Zná základy anatomie a fyziologie člověka. 

2. Zná základní skupiny léků, jejich zástupce a použití. 

3. Zajistí a vybaví oddílovou lékárnu 

4. Zná tísňová čísla a postup přivolání RZP. 

5. Postup při pomoci u dopravní nehody. 

6. PP při bezvědomí, zajištění základních životních funkcí. 

7. PP při poranění hlavy a páteře. 

8. PP při poranění měkkých tkání a krvácení. 

9. PP u popálenin, stupně popálení, PP u podchlazení a omrzlin. 

10. PP u zlomenin, vymknutí a vykloubení. 

11. PP při uštknutí hadem, bodnutí hmyzem, příp. alergické reakce. 

12. PP u šokových stavů a vnitřního krvácení. 

13. PP při život ohrožujících stavech u astmatu, cukrovky a epilepsie. 

14. Zná běžná onemocnění dětského věku. 

15. Zná povinnosti zdravotníka na táboře, pomáhá zdravotníkovi na ZE/LE. 

 

LEKTOR:  

 

 

 

DOPORUČENÁ LITERATURA: 



IV/2 KUCHAŘ 

Odbornou zkoušku vlastivědce - kuchaře získá ten, kdo splní 10 bodů, lektora - kuchaře 13 bodů 

z těchto:  

 

1. Zná a dokáže vysvětlit princip „Zdravého talíře“ a to jak se liší od potravní pyramidy, ví 

proč je potravní pyramida nevhodná. 

2. Navrhne jídelníček min. na 1 týden expedice. 

3. Problematika zdravotních diet - bezlepková, bezlaktózová; alergeny v potravinách.  

4. Navrhne vegetariánský jídelníček (min. 3 dny). 

5. Téma regionálních potravin - kde, proč, odkud? 

6. Fairtrade a bio potraviny - kde, proč, odkud?  

7. Připraví rozpočet jídelníčku na výpravu/expedici. 

8. Zná základní hygienické předpisy při přípravě jídla na expedici. 

9. Vyrobí cestovní sadu kořenek a základního vybavení (prkénko, škrabka apod.) 

10. Upeče chleba. 

11. Uvaří (plnohodnotné) vegetariánské jídlo (polévka + hlavní jídlo). 

12. Uvaří „masové“ jídlo. 

13. Uvaří jídlo typické pro náš region. 

14. Uvaří jídlo z ingrediencí, které dostane. 

15. Povinný bod pro lektory: provede nejméně 20 minutovou přednášku ze svého oboru pro 

kolektiv dětí.  

 

LEKTOR: 

 

 

 

DOPORUČENÁ LITERATURA: 

 

 

 

 

 


