Magyar címer próba

Újonc cserkész

10 éves újonc cserkészeknek, első félév

Fontos tudnivaló
• A próba a kiscserkészek és újonc cserkészek bevezetésére szolgál a felnőtt cserkészkorba.
• A következő években megismered a cserkészet minden részét.
Kötelező tevékenységek és feladatok:
Jellem: Őrsi jótett a cserkésztörvény 3. pontja jegyében.
Egyéb javasolt tevékenységek és feladatok:
Cserkészismeretek:

Őrs nevének és jelképének kiválasztása.
Őrsi zászló elkészítése.
Cserkészfüzet állandó vezetése.

Próbáztatási anyag
Cserkészismeretek

Alap cserkésztudás
Cserkésztörvény

4

Le tudod rajzolni a cserkészliliomot.

2

Ismered a cserkész jelszót és tisztelgést.

2

Fejből ismered a cserkész törvény tíz pontját.

10

Mindennapi imák

Egyedül el tudod mondani az étkezési, a reggeli és
az esti imákat.

8

Napi jótett

Napi jótettedről beszámoltál az őrsödnek.

4

Magyar zászló
és lobogó

Fejből le tudod rajzolni a zászlót és lobogót.

2

Magyar címer

Fejből le tudod rajzolni a magyar címert.

Ismered a magyar címerben található szimbólumok
jelentését.

5

Magyarországot megtalálod a világtérképen.

2

Vallás

Jellemnevelés

Magyarságismeret

Földrajz


El tudod énekelni a cserkészinduló 1. versszakát.

Tudod mi a zászló színeinek jelentése.

3

Ismered Magyarország fővárosát és még 4 várost.
Újonc cserkész • Magyar címer próba

5
10

10 éveseknek, első félév

Elsősegély
Fontos adatok
Természetismeret
Viselkedés az erdőben
5 helyi állat

Csomózás

Alapok és 2 csomó
Jeladás

Fejből tudod saját címedet és adataidat.

2

Tudod hogyan kell viselkedni az erdőben (3).

3

Ismered a helyi mentők számát.

4

Ismered 5 helyi állat nyomát és életmódját.

10

Tudod a jó csomó 3 tulajdonságát.

3

Tudod az egyszerű kettőst és annak használatát.

2

Ismered a halászcsomót és annak használatát.
Spárgát helyesen tudsz feltekerni.

2
2

Ismered: gyülekező, vigyázz, előre, óvatosan, ide
hozzám, sebesen jeleket.

6

Szélrózsa és világtájak

Mondóka alapján ismered a fő irányokat.

4

Testmagasság, súly

Tudod a saját testmagasságodat és súlyodat.

2

Zsebkésedet biztonságosan tudod használni.

2

Sütés szabad tűzön

Sütöttél szalonnát nyárson tűz felett.

2

Gyakorlatok

Be tudsz mutatni 3 egyéni tornagyakorlatot.

3

Kitartás

Tudsz 1 percig futni.

2

6 sípjel

2 karjel

Tájékozódás

Becslés

Táborozás, szerszámok
Zsebkés
Tűzrakás, főzés és sütés

Testedzés

Ügyesség

Felismered a karjeleket: vigyázz, sorakozó (ide
hozzám).

Tudsz jó nyársat faragni szalonnasütéshez.

Fel tudsz mászni egy fára.

2

2

2

Elért pontszám a próbáztató aláírásával: .......................................................…………… 112
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Cserkészismeretek
Alap cserkésztudás: El tudod énekelni a cserkészinduló 1. versszakát.
Cserkészinduló
Szöveg: Sík Sándor, Zene: Turry Peregrin

A cserkészindulót foglalkozás elején vagy zászlófelvonáskor szoktuk énekelni, és a „Fiúk”
helyett a „Cserkész” szóval énekeljük.
Alap cserkésztudás: Ismered a cserkész jelszót és tisztelgést.

A cserkészjelszó: Légy résen!
Az életben sok akadály, veszély, nehéz döntés vár rád. Ezért mindig légy résen, hogy boldogan élhess!
A cserkésztisztelgés
Cserkészjel: Tisztelgéshez a jobb kéz középső 3 ujjával tisztelgünk. A három
ujj emlékeztet a kötelességeinkre (Isten, haza, embertárs). A nagy hüvelykujj a
kisujjat lefedi, ez emlékeztet arra, hogy a nagyobb mindig megvédi a kisebbet.
Tisztelegni akkor szoktunk, amikor a zászlót vonjuk fel vagy le, illetve ha egy vezetővel fogunk kezet. Egymás közt elég a bal kézzel kezet fogni tisztelgés nélkül.
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Alap cserkésztudás: Le tudod rajzolni a cserkészliliomot.
A cserkészliliom
A cserkészek jele a liliom. A régi iránytűkön egy liliom volt az iránytű végén, ami mutatta az utat. A cserkészliliom neked is mutatja az
utat.
Ezenkívül a liliom a tisztaság jelképe is.
Nekünk, magyar cserkészeknek, a Szent Korona van a liliom közepén van, ami a magyarság legszentebb kincse. Így mindenki tudja,
hogy ez a liliom a magyar cserkészeké.
A liliom három ága emlékeztet a cserkészfogadalomra (kötelességteljesítés, segítőkészség, törvénytartás).
Próbálj te is rajzolni egy liliomot. Nem is olyan könnyű, igaz?

Cserkésztörvény: Fejből el tudod mondani a cserkész törvény 10 pontját.
Baden Powell, a cserkészet megalapítója, 10 pontban foglalta össze azokat a szabályokat,
amelyek fontosak ahhoz, hogy valaki cserkész legyen. Nem elég csak elolvasni és kívülről
megtanulni, meg is kell élni őket teljes meggyőződéssel. Csak így lehetsz igazi cserkész.
A 10 cserkésztörvény

1. A cserkész egyenes lelkű és feltétlenül igazat mond.
2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek, hazájának, embertársainak és a magyarságnak tartozik.
3. A cserkész, ahol tud, segít.
4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
5. A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.
6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz és kíméli a növényeket.
7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik.
8. A cserkész vidám és meggondolt.
9. A cserkész takarékos.
10. A cserkész testben és lélekben tiszta.

Javaslat: Tanuld meg a törvényekhez a számokat is. A cserkészek egymás közt sokszor csak a
számot mondják, mert az egyszerűbb.

Vallás
Mindennapi imák: Egyedül el tudod mondani az étkezési, a reggeli és az esti imákat.
Minden fontosabb tennivaló előtt imádkozni szoktunk. A nap kezdetén, étkezés előtt és
után, az éjjeli nyugovóra térés előtt. Ne felejtsük el, hogy régebben nem volt olyan egyszerű
az ennivaló megszerzése, mint napjainkban. És igen nagy hálával fogadták az emberek, ha
került valami az asztalra, és mindenkinek jutott belőle.
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Evés előtti imák
Jöjj el, Jézus, légy vendégünk, áldd meg,
amit adtál nékünk. Ámen

Evés utáni imák
Aki ételt, italt adott, annak neve legyen
áldott. Ámen

Reggeli ima
Ragyogva fénylik már a nap,
Az Úrhoz szálljon énekünk,
Hogy minden ártót űzzön el,
Járjon ma mindenütt velünk. Ámen

Esti ima
A napvilág leáldozott,
Teremtőnk, kérünk tégedet,
Maradj velünk kegyelmesen,
Őrizzed, óvjad népedet. Ámen

Ételünket, italunkat áldd meg, Istenünk.
Ámen

Ételt, italt, áldásodat köszönjük, Urunk.
Ámen

Jellemnevelés
Napi jótett: Napi jótettedről beszámoltál az őrsödnek.
Napi jótett
A fogadalom napján megígéred: „Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek.” Erre
az ígéretre emlékeztet egy szép cserkészszokás: Minden reggel köss egy csomót a cserkésznyakkendődre vagy a zsebkendőd sarkára. Addig ne bontsd ki a csomót, amíg legalább egy
jótettet végre nem hajtottál. Természetesen helytelen lenne, ha naponta csak egy jótettre
szorítkoznál. A cserkész segít, ahol csak tud. Járj nyitott szemmel, és vedd észre a jó cselekedetek kis alkalmait.

Kezdd otthon! A ház körül bizonyára száz és száz tennivaló akad. Ne várd, míg édesapád
vagy édesanyád kér vagy figyelmeztet! Láss önszántadból munkához!
Vedd komolyan iskolai kötelességeidet! Hűséges teljesítésük által képzettebb ember leszel.
Jobban tudod ezáltal embertársaidat is segíteni. Cserkészéletedben semmi sem öncélú. A
csomókötéstől kezdve az elsősegélynyújtásig minden azt a célt szolgálja, hogy alkalmasabbá tegyen embertársaid szolgálatára. Gondoltál már arra, hogy egy mosoly is lehet jótett?
– Mosolyod kedvet, reményt és erőt ébreszthet embertársad szívében. Mosolyogj mindig,
mindenkire. Ha esténként kibontod a „jótett-csomót”, vizsgáld meg lelkiismereted! Jó cselekedeteid önzetlenségből, szerető szívből fakadtak-e? – Ha igen, akkor biztos lehetsz, hogy
mennyei Atyád szeretettel tekint rád. Legyen jelszavad: Ahol tudok, örömet szerzek! (kivonat, Bodnár Gábor Cs.k. II)

Magyarságismeret
Magyar zászló és lobogó: Fejből le tudod rajzolni a
zászlót és lobogót.Tudod, hogy mi a zászló színeinek jelentése.
A magyar zászló
A magyar zászló sokat változott az elmúlt évszázadokban. Most 23 történelmi zászlót tartunk számon, melyeket a nemzeti ünnepeken fel is vonultatnak a Parlament
előtt. A piros-fehér-zöld sávos zászló Kossuth Lajos idejéből származik. A piros a vér színe.
A fehér a tisztaságot jelenti. A zöld a remény színe.
10
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a)

b)

c)

a) Zászló
b) Lobogó
c) Kokárda (az 1848-as szabadságharcban használták először. Használják fordított színekkel is, tehát
kívül zöld, belül piros.)

Magyar címer: Fejből le tudod rajzolni a magyar címert. Ismered a magyar címerben található szimbólumok jelentését.
A magyar címer
Az 1867. évi kiegyezést követően a jelenlegi címert nevezték
kiscímernek. 1990 óta ezt használjuk újra.
A címer részei:

Hegyes talpú, hasított pajzs. Első mezeje vörössel és ezüsttel (fehérrel) hétszer vágott. Második, vörös mezejében zöld
hármas halomnak arany koronás kiemelkedő középső részén
ezüst kettős kereszt található. A pajzson a magyar Szentkorona
nyugszik.
A hétszer tagolt Árpád sávok a hét törzs egyesülését jelképezik.
Akkor miért van nyolc sáv? A tagolást a piros és az ezüst mezők
közötti vágások jelentik. Azt a hét vágást, amit a hét vezér tett
a vérszerződéskor. Ugyanakkor elterjedt az a magyarázat is,
hogy a 4 ezüst sáv a Duna, Tisza, Dráva, Száva folyókat jelenti.
A hármas halom: Tátra, Fátra, Mátra hegyek. A magyar címert
képírásnak tekintve a jobb oldali címermező egy vallásos királyságot jelöl.
Földrajz: Magyarországot megtalálod a világtérképen.
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By NuclearVacuum - File:Location European nation states.svg, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8105146
Földrajz: Ismered Magyarország fővárosát és még 4 városát.

Városok:
1. Budapest, 2. Sopron, 3. Szombathely, 4. Györ, 5. Komárom, 6. Esztergom, 7. Székesfehérvár, 8. Siófok, 9. Pécs, 10. Kalocsa, 11. Szeged, 12. Kecskemét, 13. Szolnok, 14. Salgotarján,
15. Eger, 16. Miskolc, 17. Debrecen, 18. Nyíregyháza

12
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Budapest:
Magyarország legnagyobb városa, fővárosa, az ország politikai, művelődési, ipari, kereskedelmi és közlekedési központja, valamint nevezetes gyógyfürdőváros. A Duna két partján,
az Alföld, illetve a Dunántúli- és az Északi-középhegység találkozásánál fekszik. Természetföldrajzi adottságainak köszönhetően a világ egyik legszebb fekvésű fővárosának tartják.

Debrecen:
Magyarország második legnagyobb és legnépesebb
városa, Debrecen a Tiszántúl legnagyobb és legjelentősebb városa. Időnként „a kálvinista Róma” néven
vagy cívisvárosként emlegetik. Szellemi, kulturális,
gazdasági, idegenforgalmi és közlekedési központ.
Miskolc:
Magyarország harmadik legnagyobb városa. A környék és Európa egyik legrégebben lakott területe.
A különböző tájegységek találkozásánál, fontos kereskedőutak mentén épült település már a középkorban kereskedőváros volt, és 1365-ben Nagy Lajos
királytól városi rangot kapott.
Szeged:
Magyarország negyedik legnagyobb városa. A terület
az újkőkor óta lakott. A várost először 1183-ban említik. Ma is az ország egyik élelmiszeripari központja.
Emellett egyetemi város és fontos kulturális központ
is. Egyeteme, a Szegedi Tudományegyetem az ország
legjobb minősítésű egyeteme. Szeged rendezvényei,
mint például a Szegedi Szabadtéri Játékok, évente
számos látogatót vonzanak.
Pécs:
Magyarország ötödik legnagyobb települése. A rómaiak alapították. A püspökséget 1009-ben Szent István
király, az ország első egyetemét 1367-ben Nagy Lajos király alapította a városban. (Ma is itt működik
az ország legnagyobb létszámú egyeteme, közel 34
ezer hallgatóval. 2010-ben Kulturális Főváros volt.
Világhírű a Zsolnay porcelán és Vasarely festészete.
Kutatások szerint a török korban Pécs lakosságának
2/5-e volt magyar, a többi délszláv.
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Elsősegély
„Hívj segítséget, ne egyedül!”
Mert a legjobb, amit baj esetén tehetsz, hogy segítséget hívsz, és nem egyedül próbálkozol.
Éppen ezért tudnod kell, hogyan és honnan hívhatsz segítséget. Legyen ez az iskolában a
tanári szoba, az uszodában az elsősegély-felügyelet vagy a mobiltelefonodban a segélyhívószám. Ne akkor kelljen gondolkozni, mi hol van, ha már megtörtént a baj.
A cserkészetben viszont sokszor kint vagyunk a vadonban, ahol talán a következő ház vagy
autóút is messze van. Bármikor történhet kisebb-nagyobb baleset. Legyen ez egy szálka,
egy darázscsípés vagy napszúrás. Ilyenkor saját magunk látjuk el a sebet és a beteget.

Komolyabb esetekben (pl. egy kéztörésnél, egy égésnél, vagy ha valaki leesett egy magas
fáról) sem szabad elveszteni a fejünket, hanem tudnunk kell, hogy mi a teendő, és hogyan
tudunk segíteni addig, amíg megérkezik az orvos, vagy oda nem szállítottuk a sérültet.
Fontos adatok: Fejből tudod saját címedet és adataidat.
Vezetéknév és keresztnév:
Lakcím (utca, házszám):
Irányítószám és város:
Ország:
Otthoni telefonszám, szülők mobilszáma:
Fontos adatok: Ismered a helyi mentők számát.
Ebbe a táblázatba (és ha van, akkor a mobiltelefonodba is) írd be a helyi/országos számokat.
(Észak-Amerika: 911, Európa: 112)
Rendőrség
Tűzoltók
Mentők
Háziorvosod
Fogorvosod
Szakorvosod (ha van)

Természetismeret
A természetismeret cserkészek számára nagyon fontos, hisz ha nem ismerjük az erdők,
mezők lakóit, akkor nem is tudunk igazán otthon lenni a szabadban. Mivel a természetben
annyi sok csodálatos dolog és élőlény van, hogy egész könyvtárakat lehetne róluk írni, csak
egy icipici izelítőt adunk itt nektek, remélve, hogy ezek után minél több időt akartok tölteni
kint a szabadban. Észak- és Dél-Amerika, valamint Ausztrália állat- és növényvilágát ezúttal
nem mutatjuk be, ezt biztosan megtalálod egy tankönyvben vagy egy ottani szakkönyvben.
Mindenképp érdemes beszerezned egy állat- és növényhatározót magadnak.

14
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Viselkedés az erdőben: Tudod, hogyan kell viselkedni az erdőben (3).
Viselkedés a szabadban
Ha kint vagy a szabadban, az nem azt jelenti, hogy semmilyen szabályt nem kell betartani.
Sőt, sokkal inkább vannak ott is íratlan szabályok és törvénybe foglalt utasítások egyaránt.
- Mély füvön, szántáson ne menj át, hanem a tábla vagy rét szélén haladj!
- Ha nem lehet elkerülni, akkor libasorban menjetek át réten, hogy mennél kevesebb növény
legyen letaposva! Ez vonatkozik minden megművelt földterületre (búza, árpa, stb) is.
- Kerüld a hangoskodást, mert elriasztod az állatokat!
- Ne tépj ki növényeket, és ne törj le ágakat a fákról!
- Csak annyi gyümölcsöt szedj, amit meg is eszel, és csak ott, ahol szabad!
- Szemetedet vidd el a magadnál tartott zsákban!
- Kerítéseket ne rongálj!
- Ha kinyitottál egy kaput, zárd is be magad után!
- Csűröket, kunyhókat ne rongálj meg, és ne rakj bennük tüzet!
5 helyi állat: Ismered 5 helyi állat nyomát és életmódját

Helyi háziállatok
Ismerd meg a ház körül élő állatokat és szokásaikat! Ezek szinte mind haszonállatok, tehát
vagy munkájukkal, szőrükkel, vagy húsukkal szolgálják az embert. A manapság divatos házi
kedvencekkel, mint a tengerimalac, patkány, vadászgörény stb. itt nem foglalkozunk. Zárójelben fel van tüntetve a hím, a nőstény és a kisállat elnevezése.
Szarvasmarha (bika, tehén, borjú)
- Tejéért, húsáért és bőre miatt tartják.
- A szürkemarha magyar állatfajta.
- Szinte csak füvet és szénát eszik.
- Egy tehén naponta kétszer ad kb. 15-25
liter tejet.
- Általában egy borjút szokott elleni.

Ló (csődör, kanca, csikó)
- Munkaállat ( kocsihúzásra, szállításra,
lovaglásra használják). Húsa ehető (lókolbász).
- Füvet, zabot, abrakot eszik.
- Egy csikót ellik a kanca.
- A magyarok híres lovas nemzetnek
számítanak.

Disznó (kan, koca, malac)
- Magyarországon a fő húsállat.
- Híres magyar fajta a mangalica, mely
hatalmas, szőrös állat.
- Régebben kihajtották, ma ólban él.
Mindenevő.
- 5-6 kismalacot ellik egyszerre.

Tyúk (kakas, tyúk, csibe)
- Tojása és húsa miatt tartják.
- Mindenevő, de főleg magokat eszik.
- Ha jól van táplálva, naponta egy vagy
két tojást, évente pedig kb. 250 tojást tud
tojni.
- Egyszerre kb. 15-23 csibét tud kikölteni
a kotlós 21 nap alatt. Ekkor nem tojik.

Kecske (bak, tehén, gida)
- A szegény ember tehene.
- Szinte csak füvet eszik, igénytelen állat.
- Erős íze miatt sokan nem szeretik sem a
kecsketejet, sem a sajtot vagy húsát.
- Bőrét és szőrét is felhasználják.
- 2-3 gidája szokott lenni.
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Juh (kos, anyajuh, bárány)
- Szőre és húsa miatt tartják, tejét is fogyasztjuk mint túró (juhtúró).
- Nagy szerepe van a juhásznak a
magyar népmesékben, énekekben.
- A rackajuh egy híres magyar juhfajta.
- Füvet eszik, legeltetik, télen ólban
tartják.
- 2-3 kisbárányt szokott elleni.
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Kacsa (gácsér, tojó, kiskacsa)
- Tojása, húsa, és a tolla miatt tartják.
- Főleg növényevő, de rovarokat is eszik.
- Évente kb. 100-120 db tojást tojik.
- Egyszerre kb. 15-19 kiskacsát tud
kikölteni.
- Finom tollával párnát, takarót és
hálózsákot töltenek meg.
Macska (kandúr, macska, cica)
- Egerészésre és simogatásra tartják.
- Alig lehet idomítani.
- Húsevő
- 4-6 kismacskája születik.

Lúd (gúnár, tojó/liba, csibe)
- Tojása, húsa, és a tolla miatt tartják.
- Főleg növényevő, de rovarokat is eszik.
- Évente 50-60 tojást tud tojni.
- Egyszerre kb. 15 csibét tud kikölteni.
- Finom tollával párnát, takarót és
hálózsákot tömnek meg.

Kutya (kan, szuka, kölyök)
- Munkaállat (vadász, pásztor, házőrző)
- Sokféle feladatra be lehet tanítani, és az
embert hűségesen követi.
- Sok kutyafajtát ismerünk.
- Magyar kutyafajták: puli, komondor,
kuvasz, pumi, mudi, magyar vizsla, erdélyi
kopó.
- 4-5 kiskutyája születik.

Csomózás
Alapok: A jó csomó három tulajdonsága:
- Biztonságosan tart (Figyelem: Sok új műszálas kötél annyira sima, hogy a szokott
csomók nem tartanak rajta. Ezért minden csomónál ellenőrizd, hogy valóban jól
tart-e!
- Egyszerű kioldani, még akkor is, ha jól meghúzták.
- Mindig a célnak megfelelőt válassz, pl. csúszóhurkot ne használj mentőcsomónak.

2 csomó: Tudod a halászcsomót, és hogy mire használják. Tudod az egyszerű kettőst és használatát.
Alapcsomók
Hurok
A sima hurok a csomózás alapja. Sok csomó
csak hurokból áll (sváb hurok, szorító nyolcas),
aminek az az előnye, hogy nem kell a megkötéséhez a kötél vége.

Egyszerű csomó
Ha a hurkon átbújtatod a kötél egyik végét, kapsz
egy egyszerű csomót, ami sok csomónak az
alapja.
Használata: Használd ezt, ha azt akarod, hogy ne
oldódjon ki a kötél vége. Morzénál a „TI“.
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Vigyázz! Ez a kofa csomó!

Egyszerű kettős
Az egyszerű kettős a leggyakoribb csomó,
mert mindennapi használatban biztosan tart,
és egyszerű kioldani. Megkötni úgy kell, hogy
csinálsz egy egyszerű csomót, és arra rá egy
másikat, de most fordított egyszerű csomót.
Használata: Két kötélvéget összekötni.
Hurkot kötni.
Vigyázz: Nem tart jól műszálas kötélen. Nagyon
nagy terhelés után nehéz kioldani. Erre jobb az
ívelt kettes, hurokkal. Ne téveszd össze
a kofacsomóval, mert az nem tart !
Halászcsomó
Köss egy egyszerű csomót! A másik kötéllel
átbújsz a csomón, és azzal is kötsz egy egyszerű
csomót a másik kötél köré.
Használata: Két kötél összekötésére. Nyakláncnál.
Ha két vékony halászzsinórt kell összekötni.

Spárgát feltekerni: Spárgát helyesen tudsz feltekerni.
Kézre feltekerni
Táborbontásnál rengeteg rövid spárga
gyűlik össze, amiket többször is fel lehet
használni. Ezeket szépen tekerd rá négy
ujjadra, a kötél végét pedig magára a
kötegre tekerd, és kösd meg.

Felezni
Ha nem túl hosszú a spárga, akkor
használhatod a másik módszert is. Addig felezd a spárgát, míg kb. egy nagyarasznyi hosszú köteget kapsz. Ezzel köss
egy egyszerű csomót!

Jeladás
Ha kint vagy a vadonban, még ma is előfordul, hogy mobiltelefonodat nem tudod használni,
mert nincs térerő, vagy lemerült az akku. Ilyenkor is léteznek módszerek, hogy nagyobb
távolságra üzeneteket tudjunk küldeni. Régebben a Morze vagy a Szemafor igen fontos szerepet játszottak, és minden cserkésznek kellett ismernie őket. Ma inkább csak egy jó gyakorlat, de fontos, hogy ismerd a különböző jeladási módszereket.
Sípjelek

Kint az erdőben vagy a szabadban nagyon jól beváltak a sípjelek. Anélkül, hogy mindenkit
látnál, össze tudod hívni a többi cserkészt. Ezért mire cserkésztáborba mész, fontos, hogy
ismerd a sípjeleket.
Újonc cserkész • Magyar címer próba
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Az alábbi táblázatban a pont jelöli a rövid, a vonal a hosszú sípszót. Egyébként könnyű őket
megjegyezni, ha ismered a Morze-jeleket, mert a sípszó majdnem mindig az első betűnek
felel meg, egy kivétellel. Tudod, hogy melyik az?
6 sípjelt ismersz: gyülekező, vigyázz, előre, óvatosan, ide hozzám, sebesen.

•
••
•••
•–
–
––
–––
•••–
– –•
•••– – –•••

(e)

Előre

(i)

Ide hozzám (félkörbe)

(s)

Sebesen

(a)

Állj

(t)

(m)
(o)
(v)

(g)
(SOS)

Vigyázz
Megértettem
Óvatosan

Vezetők hozzám (félkörbe)
Gyülekező (őrsökben)

Segítség- Save our Souls

2 karjelet ismersz: Felismered a következő karjeleket: vigyázz, sorakozó (ide hozzám).
A karjeleket nem lehet olyan nagy távolságra használni, mint a sípjeleket. Viszont ha titokban akarsz jelt adni a többieknek, például számháborúnál, akkor a síp nem alkalmas, és
jobb, ha karjelet használsz.

Vigyázz!

Állj!

Vezetők
hozzám!

Futás!

Nyitódj!

Zárkózz!

Ide
hozzám!

Tájékozódás
Nincs annál kínosabb, mint amikor egy cserkész, aki eltéved, sehogy sem tud rájönni, hol van.
Pedig ez veled is előfordulhat, főleg eleinte, éppen ezért törekedj arra, hogy mindig tudd, hol
jársz éppen. Manapság a GPS-gépek nagyon megbízhatóak, és elvisznek mindenhová, de a vadonban fák alatt, ahol nincs térerő, vagy ha épp lemerült az elem, nem segítenek rajtad. Ezért
ha mész valahová, figyeld meg a környéket, a házakat, a kiírásokat! Figyeld meg a napot, hol
áll, hogy tudd, merre van észak, és akkor mindig fogod tudni, hogy hol vagy.
Szélrózsa és világtájak: Mondóka alapján ismered a fő irányokat.
Égtájak
A Földnek négy égtája van: észak, dél, kelet, nyugat. Magyarul nagyon könnyű megjegyezni
ezeket:
Keleten kel a Nap és nyugaton nyugszik. Délben meg délen áll. Ehhez egy kis vers is van, ami
viszont csak az északi féltekére érvényes.
18
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észak

Előttem van észak, hátam mögött dél.
Balra a Nap nyugszik, jobbra pedig kél.

kelet

nyugat

dél
észak
északkelet

északnyugat

Ha ismered a szélrózsát, könnyű lesz
megtalálni, merre vannak az égtájak.

kelet

nyugat

délkelett

délnyugat

Becslés

dél

Ha becslésről van szó, akkor nem csak a hasunkra csapunk, és mondunk egy számot, hanem
igyekezzünk különböző, de egyszerű módszerekkel minél pontosabban eltalálni a kívánt
méretet. Tehát a becsléshez egyszerű mérések is tartoznak, melyekhez az önméreteket
használhatjuk. Ha viszont mérőszalagot használunk vagy órát, akkor mérésről beszélünk.
Testmagasság, súly: Tudod a saját testmagasságodat és a súlyodat.

Dátum

Testmagasság (A.)

Újonc

Testsúly

Táborozás, szerszámok
Zsebkés: Tudod a zsebkésedet biztonságosan használni.
Zsebkéshasználat és -élesítés
A cserkész legfontosabb szerszáma a zsebkése. Ez legyen mindig nálad, és legyen éles, mert
tompa élű késsel nem lehet dolgozni. Zsebkéssel rengeteg dolgot tudsz csinálni: nyársat
faragni, zsinórt elvágni, kenyeret kenni, konzervet kinyitni, szálkát kiszedni, nyakkendőgyűrűt faragni, kolbászt vágni. Ezért tanuld meg ügyesen használni! Ha evésre használod,
akkor előtte tisztítsd meg, utána pedig forró vízzel és mosószerrel mosd el.
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Zsebkéshasználat
Aranyszabály: A zsebkéssel mindig a testedtől
ellentétes irányba dolgozz!
Használj deszkát, és ne a combodon dolgozz!

Figyelem : Ne dobáld a késed a földbe, mert tompa és koszos lesz, és ne dobáld élő fákba
sem, mert a sérült kérgen keresztül a fák betegek lesznek!
Tudsz jó nyársat faragni szalonnasütéshez.

Nyársat faragni
Nyársat faragni nem nehéz. De ügyelj arra, hogy
mindig a testedtől ellentétes irányba dolgozz!

Faragás közben forgasd egy kicsit a nyársat, hogy
a hegye szép kerek legyen. Igyekezz a nyárshoz
friss vesszőket használni, mert az nem gyullad meg
sütés közben!

Tűzrakás, főzés és sütés
Sütés szabad tűzön: Sütöttél szalonnát nyárson tűz felett.
Szalonnasütés
A nyársra tűzött szalonnát vagdosd be, de ne túl mélyen, és ne a nyárssal párhuzamosan,
mert sütés közben leeshet róla. A hő hatására elkezd kisülni belőle a zsír, ezért legyen kenyér kéznél, hogy arra csöpögtethesd. Vigyázz, mert a zsírtól a parázs lángra kaphat, amitől
a szalonnád megéghet, vagy kormos lesz!

Testedzés
Legyünk őszinték! Legtöbbünk egész nap bent tartózkodik az iskolában, az egyetemen vagy
az irodában. Szabadidőnkben is szeretünk tévézni vagy a számítógép előtt ülni. Így aztán
testünk nincs hozzászokva a kinti élethez. Pedig a cserkészet kint zajlik a szabadban. Főleg
egy táborban, ahol reggeltől késő estig kint dolgozunk, portyázunk, cipekedünk, fűrészelünk. Nem csoda, hogy a tábor végére rendesen el is fáradunk. Ezért igyekezz év közben is
foglalkozni a testeddel! Legyél sokat kint, és igyekezz minél többet mozogni! Ezt nem kell
versenyszerűen végezni, de akkor is igyekezz rendszeresen edzeni és jól teljesíteni. Egy régi
mondás szerint: „Mens sana in corpore sano”, vagyis „Ép testben ép lélek.”
Gyakorlatok: Be tudsz mutatni 3 egyéni tornagyakorlatot.

Egyéni gyakorlatok
Ha rendszeresen reggeli tornázol, akkor biztosan ismersz már néhány tornagyakorlatot,
illetve ezeket a táborban is mindig megmutatjuk. Néhány példa:
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- karkörzés előre, hátra; kis körök, nagy körök, ellentétes irányban
- helyben futás, ugrással, magas térdemeléssel; egy lábon ugrálva, páros lábbal
- paprikajancsi és cigánykerék
- guggolás, felülés, fekvőtámasz, húzódzkodás rúdon
- nyújtások: kar, láb, törzs
Ügyesség: Fel tudsz mászni egy fára.

Mászás (fára, kötéllétrára, kötélhídon át)
Sokféle mászásra van szükség a cserkészetben is. Gyakran előfordul, hogy egy fára fel kellene mászni, vagy portyán egy kötélhídon átmászni! Mászásnál sok erő kell ahhoz, hogy
a karjaiddal bírd felhúzni magad. De sokszor egy kis ésszel és gyakorlattal, mozgékonysággal tovább jutsz, mint nyers erővel.

Fáramászás
Ha fára mászol, jól nézd meg, hogy milyen gallyakba kapaszkodsz. A száraz, korhadt gallyak
hirtelen letörhetnek, ezért igyekezz mindig friss gallyakat keresni! Aztán próbálj meg minél
közelebb mászni a fa törzséhez. A gallyak ott a legerősebbek. Mindig tartsd be a hármas
szabályt! Ez azt jelenti, hogy egyszerre mindig három helyen kapaszkodj vagy állj, és csak
az egyik kezeddel válts fogást, vagy csak az egyik lábaddal lépj feljebb. Így ha alattad eltörik
egy ág, akkor még mindig két helyen vagy biztosítva.
Kitartás: Tudsz 1 percig futni.

Minden próbához hozzátartozik a kitartás is. Ezt gyakorolhatod futás, úszás vagy biciklizés
során is.
A testünknek szüksége van a mozgásra. A kitartással a szívünket is eddzük. A legelterjedtebb gyakorlatok a futás, az úszás és a biciklizés. A sífutás és az evezés is ide sorolható,
de ezek már lényegesen több felkészültséget és eszközt igényelnek. A futás, az úszás és a
biciklizés triatlon néven is ismert. Persze nem kell mind a hármat űznöd, de egy bizonyos
fokú kitartást, kondíciót meg kell szerezned. Itt nem a gyorsaság a fontos, hanem az, hogy
hosszabb időn keresztül is bírd a terhelést. A kitartó mozgás lényege, hogy lassan kell kezdeni, mert ha túl gyorsan kezded, izmaid bedurrannak, és onnantól már csak kínlódsz.
Futás
Ez a legolcsóbb és a legegyszerűbb. Ha szép lassan fokozod a teljesítményt, akkor gond nélkül fogsz majd szép eredményt elérni. Fontos, hogy csak olyan gyorsan fuss, hogy közben
még bírj beszélni. Arra is ügyelj, hogy rendes cipőd legyen, mert futás közben a tested elég
nagy ütéseket kap. A cél az lenne, hogy idővel egy órán keresztül tudj futni nagyobb szünet
nélkül.

Úszás
Az úszás talán a legegészségesebb sport. A vízben nem készülnek ki az ízületek, az összes
izom mozog, és kitűnően erősíti a szívet. Mindegy, hogy gyorsúszásban vagy mellúszásban
úszol. Sőt, a változatosság előnyös is.
A cél itt is egy órát úszni, nagyobb szünet nélkül.
Biciklizés
A biciklizés nem csak egy jó sport, hanem a kerékpár kiváló közlekedési eszköz is. Sok
városban gyorsabban lehet közlekedni biciklivel, mint autóval. És aki iskolába, egyetemre vagy munkába biciklivel jár, az hamar megtesz akár napi 10-20 km-t is, ami nagyszerű
edzés. Ha biciklizel, akkor ismerned kell a közlekedési szabályokat, és célszerű biciklisisaÚjonc cserkész • Magyar címer próba
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kot is viselned. Ezen kívül fontos, hogy a kerékpárod üzemképes legyen, és szükség esetén
kisebb javításokat is el tudj végezni rajta.
Ezektől eltekintve a biciklivel komoly távolságokat lehet megtenni. 30 km egy kezdőnek
sem sok, de a sportosabbak akár 200 km-t is bírnak tekerni egy nap. Úgy állítsd be a biciklidet, hogy hosszabb ülésnél se fájjon a hátad. Ez főleg az ülés magasságától és a kormány
távolságától függ.
A cél az lenne, hogy legalább egy napig tudj kerékpározni, tehát kb. 8 órát. Kezdőknek 50
km lenne a cél, gyakorlottabbaknak akár 150 km is.
Testedzési teljesítmények táblázata

Futás

Úszás

Kerékpározás

Újonc (10 éves):
Magyar címer próba
Szent Korona próba
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1 perc
2 perc
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