
Zasvěcovací stezka Okwaha

  ( 8-11 let) (11-15 let ) (15  a více)

 Stopa mlčení Nepromluv jediné slovo po dobu  2  hodin, 
které strávíš ve společnosti minimálně 2 
dalších lidí.   

 Nepromluv jediné slovo po dobu  4  hodin, 
které strávíš ve společnosti minimálně 3 
dalších lidí.

 Mlč po dobu 6 hodin v přítomnosti jiných lidí.

Stopa lesní 
moudrosti

Nakresli symbol čtyřnásobného ohně a znej 
názvy světel. Nakresli a vylož znak LLM. 
Seznam se s pravidly kmene, zákony a 
zásadami lesní moudrosti (woodcraftu) a snaž 
se je dodržovat 

Jako u předešlého - znát názvy světel i 
význam jednotlivých paprsků (znění zákona). 

Jako u předešlého - znát názvy světel i 
význam jednotlivých paprsků, znát i názvy 
cest k jednotlivých světlům. Znát význam a 
symboliku wodcrafterské vlajky a pozdravu.

Stopa odříkání 1 týden se vzdej jednoho z uvedených 
"požitků":  sledování TV  či filmů; sladkosti a 
pochutiny (např. chipsy);  hry a zábava na PC;  
používání mobilu (mimo komunikaci s rodiči)

 Dtto - 2 týdny 3 týdny za sebou - se zřekni nějaké své 
slabosti, požitku či zlozvyku

Stopa myslící 
ruky

Zhotov nějaký pěkný rukodělný výrobek. Vyrob si indiánský nebo zálesácký výrobek
a woodrafterskou šerpu poct

Vyrob 1 stylový + 1 pro kmen užitečný 
výrobek. Navíc si udělej woodrafterskou 
šerpu se štítem 

Stopa ohně Rozdělej oheň sirkami  s použitím pouze 
přírodního materiálu (bez papíru), zabezpeč 
správně ohniště.

Dtto (max.3 sirky )+  uvař na něm pro sebe 
jednoduché jídlo (polévka ze sáčku)

Dtto – čistým způsobem (křesadlo, tření 
apod.) + uvař jídlo min. pro 2 osoby jen ze 
surovin 

Stopa 
moudrosti 

Přečti (u mladších možno s pomocí) knihu se 
zálesáckou, skautskou či indiánskou tématikou 
(od E.T.Setona, M.Zapletala, J.Foglara, 
O.Batličky….) S výběrem ti poradí kdokoli z 
náčelníků

Dtto + seznam se Svitkem březové kůry LLM 
(pravidla pro získávání činů )

Přečti si Kmenové zřízení, příp. některou 
knihu o woodcraftu (od E.T.Setona, L.Ruska ) 
aj. seznam se s platným Svitkem březové 
kůry LLM.

Stopa 
laskavosti

Buď laskavý a ochotně pomáhej  - po celý 
týden na sebe dobrovolně převezmi jednu 
povinnost v domácnosti. K tomu vykonej min. 
7 dobrých skutků - každý v jiném dni

Dtto  - po celé dva týdny na sebe dobrovolně 
převezmi jednu povinnost v domácnosti + 
vykonej alespoň 15 dobrých skutků - každý 
v jiném dni

Buď laskavý a ochotně pomáhej  - po 30 dní 
na sebe dobrovolně převezmi jednu povinnost 
v domácnosti + vykonej alespoň 30 dobrých 
skutků - každý v jiném dni

Stopa 
zdatnosti

Dokaž že umíš plavat (10m); na výpravách do 
přírody ujdi  celkem 25 km nebo ujeď na 
kole10 km v jednom dni; táboř alespoň 3 noci 
v přírodě

Uplav 50m; na výpravách do přírody ujdi  
celkem 50 km nebo ujeď  50km na kole v 
jednom dni; táboř  5 nocí v přírodě

Uplav 100m; na výpravách do přírody ujdi  
celkem 100 km nebo ujeď  80km na kole v 
jednom dni ; táboř  7 nocí v přírodě - z toho 
1x přenocuj v přírodě sám a bez stanu 

Stopa lásky k 
přírodě

Pomoz přírodě tím že : (splň 1podmínku)
1)nasbíráš v přírodě 10x tolik PET flašek kolik 
je ti let a doneseš je do kontejneru na plasty
2/ odpracuješ min. 4 hodiny na brigádách na 
pomoc přírodě; 
3/ týden se staráš v zimě o krmítko

Dtto ;   
v případě brigád 6 hodin, 
péče o krmítko 2 týdny - navíc je musíš sám 
vyrobit
 

Dtto;   v případě brigád 8 hodin, péče o 
krmítko měsíc; navíc je sám vyrob 


