Zasvìcovací stezka kmene Kruh
Stopa mlèení
Mlè bez pøeruení tøi hodiny, nesmí psát ani pouívat prstovou abecedu, jen jednoduché posunky.
Stopa laskavosti
Dva týdny za sebou vykonej sám od sebe dva dobré
skutky, které udìlá s vìdomím jejich prospìnosti,
potom vysvìtli a odùvodni jejich význam.

Stopa odøíkání
Jeden den si odøíkej poèítaè, televizi a mobilní telefon. Pøitom jez pouze chléb a pij vodu.
Stopa myslící ruky
Vyrob nìjaký hezký nebo praktický výrobek.

Stopa dobrého poutníka
Doka, e si umí sám a dobøe zabalit batoh, postavit
dobrý pøístøeek a e zná potøebné vybavení pro
táboøení. Zúèastni se alespoò tøí akcí.

Stopa svìdomitosti
Nauè se vechny povinnosti, které musí plnit pro
správný bìh druiny, choï vèas na akce a druinovky, posílej správnì tafetu, nos vechny potøebné
vìci, pravidelnì se zúèastòuj druinovek a akcí,
nebo se sám s dobrým dùvodem omluv. To ve konej
po tøi týdny za sebou. Obdrením stopy ale nic nekonèí, pokraèuj tak, jak ses to nauèil.

Stopa lásky k pøírodì
Udìlej nìjaký skutek, který je prospìný pøírodì
(sbírej pùl dne vechny odpadky co uvidí, vyèisti
èást potoka, zaèni doma s tøídìním odpadù, ).
Nauè se poznat pìt bylin a pìt stromù.

Stopa osamìlého táborníka
Pøespi noc sám v lese. Odejdi se západem a vra se
s východem slunce. Buï mimo dohled a doslech
civilizace.
Stopa znalostí
Proka, e zná ligový a oddílový zákon, jména
vech holèièích i kluèièích druin a jejich rádcù,
znej kluèièí pokøiky, adresu a telefon na sebe a svého rádce, èíslo na toho kdo je po tobì ve tafetì
a své rodné èíslo.
Stopa peèlivosti
Zalo si zápisník, ve kterém bude mít zapsaná
telefonní èísla na vechny kluky z druiny, svého
rádce a vedení, tafetu, oddílový a ligový zákon,
morseovku.
Stopa orientace po Praze
Zorientuj se v Praze a dojdi na místo, které ti urèí
rádce (na táboøe doplò nìkolik jmen ulic do slepé
mapy).
Stopa bystré mysli
Napi nìjakou povídku, básnièku, pohádku, nebo
co tì napadne.

