
Stateční kadeti, 

jsme rádi, že se vás do výzev zapojuje čím dál tím víc. Nebojte, vaše snaha a úsilí s jakým plníte úkoly výzev budou 

odměněny. Získané vědomosti a schopnosti jistě využijete při cestě na Mars a při jeho osidlování. Čekají na vás jiné 

podmínky než na Zemi, a proto je potřeba se odhodlaně a vytrvale připravovat. Tento týden vás čeká Výzva sv. Jiří, 

jejímž cílem je se lépe seznámit s osobností tohoto světce, s jeho činy a zjistit, co má společného se skauty. Své 

odpovědi nám jako vždy zašlete do neděle 25.4. 

1. Doplň slova do příběhu o sv. Jiřím. (10b) 

Ve městě Kyréna v Libyi u pramene jezera se usídlil____________, který přicházel k městským hradbám a svým 

jedovatým dechem ohrožoval obyvatele města. Každý den mu místní obyvatelé  přinášeli ovce, aby uspokojili jeho 

hlad. Časem jim ovce docházeli, proto losovali, který __________ bude obětován. Jednou padl los na __________. 

Když byla vedena k jezeru, jel zrovna kolem odvážný rytíř Jiří, který se rozhodl dívku zachránit. Nasedl na koně a na 

saň zaútočil. Jednou ranou __________ stvůru srazil k zemi. Dívka na pokyn Jiřího na ní hodila svůj pás, a pak ji 

dovedla do města. Král nabídl Jiřímu velké množství peněz, ten je ___________ a nechal je rozdat __________. 

Svátek svatého Jiří si připomínáme __________ dubna, tento den také slavíme mezinárodní den__________. 

2. Nakresli jednostránkový komix o dobrodružství svatého Jiří a vyfoť ho. (10b) 

3. Postav, co nejvyšší věž z PET víček a sirek (nezapomeň ji změřit). (5b) 

4. Nauč se vázat dobráček, který můžeš využít na svém skautském šátku, pokud ztratíš turbánek nebo třeba na 

tkaničkách u mikiny. (15b) 

 

 
 

5. Každý den vykonej alespoň jeden dobrý skutek!  (15b) 

Pokus se každý den vykouzlit někomu úsměv na tváři. Můžeš třeba: 

• umýt nádobí • pomoct s pracemi na zahradě 

• vyklidit myčku   • pověsit prádlo 

• prostřít stůl před jídlem • pomoct taťkovi v garáži 

• vynést odpadky • pomoct mamce s vařením 

• vysát • pohlídat mladšího sourozence 

• nakoupit 

• podržet někomu dveře 

• poradit s domácím úkolem mladšímu 
sourozenci nebo kamarádovi 

  
6. Zahraj si s rodinou nebo kamarády gamebook o sv. Jiřím (viz příloha emailu). Tato hra funguje tak, že si přečteš 

část příběhu v bodě číslo jedna a na základě své odpovědi se přesuneš k další části až dojdeš k jeho konci. (5b) 

7. Najdi na mapě v okolí 30 km od Neratovice minimálně dvě místa/stavby/sochy pojmenované po sv. Jiřím. (5b) 

8. Vyfoť se na svatého Jiří se skautským šátkem na veřejném místě (v obchodě, na procházce, ve 

vlaku/autobuse…)  nebo se vyfoť s  jiným skautem, který nebydlí v tvé domácnosti. (10b) 

9. Víš co je to Ivančena? A co má toto místo společné s jménem Vladimír Čermák, Vladimír Pach, Quido Němec, 

Otto Klein a Milan Rotter? Pokud ne, najdi si o tom více informací nebo zhlédni 24.4. ve 12:20 na ČT 2 dokument 

Příběhy z Ivančeny. (10b)  

 

S pozdravem 

Taury Terraform Company (TTC) 

1. Na jednom cípu šátku vytvořte dva ohyby. 
2. Vyšším ohybem protáhněte druhý cíp šátku. 
3. Pak jej podvlékněte pod oběma ohyby. 

Cíp zastrčte shora do druhého ohybu. 
4. Utahovat musíte rovnoměrně všechny čtyři konce a 

uzel upravit tak, aby oba volné konce byly stejně 
dlouhé. 

• Uvaž správně dobráčka! | Videonávod - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=ikoafhmcMcw

