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Fontos tudnivaló
• Egy nagy utazótól megkérdezték, hogy életében hányszor veszett el: „Sokszor előfordult, 

hogy nem ott voltam ahol lenni akartam lenni, de elveszni, soha”.
• A térképészet az egyik leghasznosabb dolog, amit egy életre megtanulhatsz.
• Ha valamikor kételkedsz, hogy a térképnek van-e igaza vagy neked: bízz a térképben!

Kötelező tevékenységek és feladatok:
Jellem:  Az őrs elvállal legalább egy közhasznú feladatot (pl. csapatotthon-takarítás).
 Segítesz a kiscserkészeknek (uzsonna, rendrakás).

egyéb javasolt tevékenységek és feladatok: 
Magyarság:  Tanulj meg 5 nyelvtörő mondókát és szójátékot. 
Becslés:  Napóra készítése és bemérése.

PróbázTaTási aNyag

Cserkészismeret

Cserkésztörténelem Tudod, ki volt Gróf Teleki Pál, és mi a hagyatéka. 6

Cserkészszolgálat Tudod, hogy mi a cserkészszolgálat, és őrsöddel
cserkészszolgálatot tettél. 2

Vallás

Keresztelés Tudod, hogy mit jelent, és mi a célja 
a keresztelésnek. 4

jellemnevelés

Dohányzás és alkohol
Részt vettél cigarettáról és alkoholról szóló vitán.
(cserkésztörvény, tábori szabályok
összefüggésében)

4

Magyarságismeret

Népdal Ismersz 30 népdalt, és kérésre el tudod énekelni 10

5 híres magyar
Ismersz 5 híres magyar személyt, és mesélni
tudsz róla (pl. feltaláló, utazó, művész, egyéb...).

10

Történelem 1301- Anjou-dinasztia: Károly Róbert és Nagy Lajos 4

Földrajz Alföld: jellegzetességei, főbb városai, stb. 10

elsősegély

Baleset megelőzése Tudsz 3 példát mondani a baleset elkerüléséhez. 6

Portyázó cserkészPiros liliom próba

13-14 éves cserkészeknek, első félév
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Természetismeret

Felhők és jelentésük Ismersz 4 felhőfajtát, és hogy mit jelentenek.
(bárány-, réteg-, fátyol- és viharfelhő) 8

Időjárás Ismered a helyi időjárási viszonyokat. 4

Időjóslások Ismersz népi időjóslásokat (4 db). 4

Csomózás

Egy mentőcsomó Egy mentőcsomót biztosan meg tudsz kötni. 4

Fáramászás hurokkal Tudsz hurok segítségével fára mászni. 4

jeladás

Titkosírások
4 titkosírás: (pl. betűcsere, tükörírás, 
5 x 5 kocka, könyvkód). 4

Titkosírás citrommal. 2

Tájékozódás

Még 10 térképjel
Ismered, és térképen megmutatod: vezeték, híd, 
mocsár, hegycsúcs, egyes fák, sziklák, határok, for-
rás, barlang, temető.

10

Magassági szintvonalak Tudod, hogy mit jelentenek, értelmüket és
távolságukat. 4

Térképolvasás Eltalálsz a célba helyrajzi térkép segítségével. 10

becslés

Idő
1 perc hosszát megbecsülöd. 5

Nap állásából megbecsülöd, hogy hány óra van. 5

Táborozás, szerszámok

Szerszámtartó Építesz egy tábori szerszámtartót. 6

Balta karbantartása Megélesítesz egy baltát, laza fejét javítani tudod. 4

Fűrész karbantartása Rossz fűrészlapot kicserélsz és bezsírozol. 2

Tűzrakás, főzés és sütés

Sütés fóliában Parazsat készítesz, és fóliában sütsz benne. 8

Testedzés

Gyakorlatok Bemutatsz 3 erőgyakorlatot. 3

Kitartás Tudsz 7 percet futni (vagy 400 métert úszni, vagy 
12 km-t kerékpározni). 10

Elért pontszám a próbáztató aláírásával: ……………………………………………… 153
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Cserkészismeret

Cserkésztörténelem:Tudod, ki volt gróf Teleki Pál, és mi a hagyatéka.

Teleki Pál, gróf széki (1879-1941)
 
Földrajztudós, író, egyetemi tanár, politikus, kétszer miniszterel-
nök, és több alkalommal miniszter, 1922-től egy évig Magyarország 
első főcserkésze, majd örökös tiszteletbeli főcserkésze. Nemzetne-
velő. A 1933-ban rendezett gödöllői IV. világdjamboree szervezője 
és parancsnoka. A Nemzetközi Cserkész Komité tagja. Kezdemé-
nyezte a magyar cserkészpróbarendszer felújítását 1940-ben, mely 
a Bibliára és a magyar kultúrára épülő próbarendszer volt, amit 
Teleki-hagyatéknak hívunk. Ez a mai napig meghatározza a magyar 
cserkészet lényegét, ami páratlan a világcserkészetben. 

Cserkészszolgálat: Tudod, hogy mi a cserkészszolgálat, és őrsöddel cserkészszolgálatot tettél.

Cserkészszolgálat:
Tegyetek szolgálatot azzal, hogy másoknak segítetek (pl. egy öregotthonban, vagy tartjátok 
a zászlót a nemzeti ünnepen). Fontos, hogy az egész őrs részt vegyen a szolgálatban.

Vallás

keresztelés: Tudod, hogy mit jelent, és mi a célja a keresztelésnek.

Keresztelés: Az elején felnőtt embereket kereszteltek meg folyóvízben. Ez a megtisztulás 
jele volt. Később igyekeztek minél kisebb csecsemőket keresztelni, hogy meg legyenek véd-
ve a gonosztól, másrészt mivel sok gyerek meghalt, azért is, hogy a lelkük ne vesszen el. A 
kereszteléssel válik az ember kereszténnyé. Ez a feltétele annak, hogy a keresztény egyház-
ba felvegyenek.

JellemneVelés

Dohányzás és alkohol: Részt vettél cigarettáról és alkoholról szóló vitán (cserkésztörvény, 
tábori szabályok összefüggésében)

résztvétel a cserkészies életmódról szóló vitákon 

Az élet sok izgalmas élményt tartogat az emberek számára. Idősödve te is találkozni fogsz 
különféle kísértésekkel és kihívásokkal. Az első hatot lehet nevezni drognak is, mert füg-
gővé tesz, ha nem vagy óvatos. A függőség pedig hamar megtörheti életakaratodat. A pénz, 
szerelem, barátság szintén olyan dolgok, amelyek mélyen meghatározzák életünket. Vegyél 
részt a cserkészetben a vitakörön, ahol ezekről tudtok beszélni. De ne feledd el, hogy nem 
mindig a leghangosabbnak van igaza. Ha bizonytalan vagy, kérdezz meg egy felnőttet, aki-
ben bízol. Ez lehet a csapatparancsnok, egy tanár, a szüleid vagy az edződ. 
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Cigaretta alkohol Kábítószer
TV, videó Mobiltelefon, internet, számítógépes játék szerencsejáték

Pénz szerelem barátság

Sajnos sok fiatal, sőt, számos felnőtt ember sem veszi észre, hogy az élet egy egyirányú utca. 
Visszafelé kihátrálni nem lehet semmiből sem, csak esetleg oldalra kiszabadulni. De ami 
megtörtént, azt már nem lehet visszafordítani. 
Mindez érvényes a kábítószer-fogyasztásra is. Aki beleesik ebbe a szenvedélybe, az más-
képpen fog onnan kijönni, mint ahogy belekerült. Nemcsak egészsége megy tönkre, hanem 
személyisége is megváltozik, és ezzel egyidőben környezetére is káros hatást gyakorol. Rá-
adásul aki fiatalon kezdi, annak teste és elméje, amely még fiatal és érzékeny, nem fog telje-
sen kifejlődni, visszamarad, és sokszor tanulmányait sem képes befejezni. Az így kialakult 
hiányosságok miatt nem lesz képes önálló, boldog életet élni.
Amíg régebben megvetették és kiközösítették az ilyen embert, addig a mai társadalom 
nagyon megértő velük szemben, és sok mindenben próbál segíteni azokon, akik magukat 
bajba sodorták. Sokan nem érzik, és nem veszik komolyan a rájuk leselkedő veszélyt, ezért 
könnyelműen és felelőtlenül cselekednek. Hisz látszólag minden rendben van. A legtöbb 
ember, akinek problémája van az alkohollal vagy a drogokkal, még saját magának sem vallja 
ezt be. 

Ezért igyekezz a jó úton járni! A cserkésztörvények ebben is segítenek neked.

Cserkészies életmód - beszélgetések (alkohol, dohány)

Ezekről a témákról beszéljetek az őrsben. Legjobb, ha van veletek egy felelős felnőtt is, aki 
kiismeri magát ezekben a témában (szakember, orvos stb.)

a) alkohol

beszéljétek meg, hogyan kell visszautasítani a szeszes italt, és hogyan lehetsz akkor is 
„menő és laza”, ha nem iszol.
Cserkészfoglakozásokon, kirándulásokon, táborokban nincs helye az alkoholnak. Cserkész-
foglalkozásra nem hozunk, és ott nem fogyasztunk szeszesitalt. Az alkoholtilalom a veze-
tőkre és a résztvevő felnőttekre hangsúlyosan is érvényes, hiszen példát kell mutatniuk. 
A kábítószereket a közerkölcs elutasítja, az alkoholt nem. Pedig az alkohol is nagyon káros 
és veszélyes! A májkárosító hatása a legsúlyosabb gond. Van, aki hajlamos az alkoholizmus-
ra, van, aki nem. Mindenki azt hiszi magáról, hogy a második csoportba tartozik. Sajnos, ez 
csak utólag derül ki. Én inkább nem próbálom ki, hogy melyik táborba tartozom. Javaslom, 
te se tedd! 
Mivel az alkohol hatása alatt az emberek felszabadulnak gátlásaik alól, ezért sikeresebbek-
nek, viccesebbeknek és bátrabbaknak tűnnek a csoportban. De ha az emberek túl sokat 
isznak, az alkohol bejut a véráramba, és azon keresztül az agyba kerül. Ott lelassítja a reak-
cióidőt, ami abban nyilvánul meg, hogy kevésbé koordinálttá válik az ember mozgása, ros-
szabb lesz a látása, és még viszonylag kisebb alkoholmennyiség elfogyasztása is homályos 
gondolkodáshoz és a rossz döntésekhez vezet.
Folyamatosan nagy mennyiségű alkohol fogyasztása tönkreteszi a májat, az idegrendszert, 
a szívet, az agyat, magas vérnyomást, szexuális problémákat (pl. impotencia), daganatos 
megbetegedéseket okoz. Az alkoholtól függő ember agresszív lesz, tönkreteszi a környezete 
életét is, elszigetelődik a társadalomtól, nem tudja elvégezni a munkáját, feladatait, és gyak-
ran összeütközésbe kerül a törvénnyel. Sok alkoholbeteg szenved elvonási tünetektől, ha 
hirtelen abbahagyja az ivást. Ilyen tünet lehet a remegés, hallucináció, tudatzavar, izzadás, 
rohamok, szorongás. Ha az alkoholtól való függés egyszer kialakult, nagyon nehéz külső se-
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gítség nélkül megszabadulni tőle. Legjobban úgy tudsz ellene védekezni, ha el sem kezded 
az alkoholfogyasztást.

b) Dohányzás 

beszéljétek meg, hogyan kell visszautasítani egy cigarettát. Hogyan lehet „menőnek 
és lazának” lenned, a csoporthoz tartoznod akkor is, ha nem cigizel? Vagy egyáltalán 
érdemes olyan csoporthoz tartozni, ahol fontos, hogy cigizel vagy sem?
Cserkészfoglalkozás ideje alatt (kirándulás, tábor, csapatfoglalkozás stb.) a következő kor-
látok között engedélyezett a dohányzás: Csak a helyi törvénynek megfelelő korhatár feletti-
ek dohányozhatnak. A vezető ne dohányozzon cserkészek előtt. 
A szerencsés gyerekek az első cigaretta után olyan rosszul lesznek, hogy egy életre elmegy a 
kedvük a dohányzástól. A kevésbé szerencsések titokban rá-rágyújtanak, „edzenek“. Az első 
cigaretta elszívásakor jelentkező enyhe nikotinmérgezési tünetek (nyáladzás, hasmenés, 
hányás, bélgörcsök, fejfájás, szívdobogás, erős sápadtság) őket nem riasztják vissza, foly-
tatják, mert izgalmas, ha valami tiltott dolgot művelnek, mert ezzel a csoporthoz akarnak 
tartozni. 
Pedig nem veszik észre, hogy büdös a ruhájuk, a hajuk, a leheletük. Előbb-utóbb sárga lesz 
az ujjuk és a foguk. És köhécselnek.
Lehet, hogy nem ismerik a gyilkos füstkarikák szomorú statisztikai adatait, a dohányfüst 
összetevőit? S te vajon ismered?

magyarságismeret

Népdal: Ismersz 30 népdalt. Külön füzetben vagy listán tartsd számon ezeket, például feltün-
teted a dátumot és a népdal címét, de a szövegét is leírhatod. Így kezdheted, illetve folytatha-
tod:

Dátum Népdal 
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5 híres magyar: Ismersz 5 híres magyar személyt, és mesélni tudsz róla (pl. feltaláló, utazó, 
művész, egyéb...).

HÍres MagyaroK (utazók, feltalálók, sportolók)

Utazók

gróf Teleki sámuel (1845-1915)
Magyar felfedező, a Kenya északi részébe indult első európai expedíció vezetője. Ő fedezte 
fel és nevezte el (Rudolf trónörökösről) a Rudolf-tavat és (Rudolf feleségéről, Stefánia belga 
hercegnőről) a Stefánia-tavat, megmászta a Kilimandzsárót.

Kőrösi Csoma sándor (1784-1842)
Saját szavaival: székely-magyar Erdélyből származott, nyelvtudós, könyvtáros, a tibetológia 
megalapítója, a tibeti–angol szótár megalkotója, a magyar őshaza kutatója.
Példamutató munkássága, kitartása követendő mindannyiunk számára.

juliánus barát (13. század)
Magyar Domonkos-rendi szerzetes volt, aki két utazást tett, hogy megkeresse a magyarok 
őshazáját keleten. Juliánus barát volt az első, aki hiteles tudósításokkal látta el a Szentszé-
ket (a pápát) és közvetve a nyugat-európai uralkodókat a mongol készülődésről.

Magyar László (1818-1864)
Földrajzi felfedező, eljutott Brazíliába is. Különböző hajókon szolgálva bejárta a Karib-
tengert: főleg rabszolgaszállító hajókon szolgált Madagaszkártól a Kelet-Indiai-szigeteken 
keresztül Havannáig. 1845-ben La Plata állam flottahadnagya lett a La Plata és Uruguay 
közti háborúban. Dél-Amerika belsejébe tervezett felfedezőutat, melyhez a Magyar Tudós 
Társaságtól kért anyagi támogatást. Mivel ezt nem kapta meg, Dél-Amerika helyett Afrikát 
vette célba.

szentmártonyi ignác (1718-1793)
Jezsuita matematikatanár, geodéta, csillagász.
Brazíliába ment, hogy csillagászati helymeghatározásokat végezzen a spanyol és portugál 
birtokok vitatott határainak rögzítésére. Titkos levéltárban őrzik a munkáját.

Xantus jános (1825-1894)
Természettudós, utazó, néprajzkutató, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Nö-
vény- és állattani kollekciójával jelentősen gazdagította a Magyar Nemzeti Múzeum gyűj-
teményét, ő volt a pesti állatkert és a Magyar Nemzeti Múzeum Néprajzi Osztályának első 
igazgatója, négy kalandos útikönyv és több mint kétszáz ismeretterjesztő írás szerzője.

Feltalálók

jedlik ányos (1800-1895)
Természettudós, feltaláló, bencés szerzetes, kiváló oktató. Az első elektromotor megalkotá-
sa, az öngerjesztés elve, a dinamóelv első leírása és a szódavíz is az ő nevéhez fűződik.

irinyi jános (1817-1895)
Vegyész, a zajtalan és robbanásmentes gyufa feltalálója. 

semmelweis ignác (1818-1865)
Orvos, az „anyák megmentője”: a gyermekágyi láz elleni gyógymód feltalálója és elterjesztő-
je. A lelkiismeretesség, a kötelességtudás és az önzetlenség mintaképe. 
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szent-györgyi albert (1893-1986)
Orvos, biokémikus. A 30-as években izolálta 
a C-vitamint és 1936-ban a P-vitamint. 
Munkásságáért Nobel-díjat kapott. 

bíró László józsef (1899-1985)
A golyóstoll feltalálója, azonkívül kb. 100 találmá-
nya kapott szabadalmat, pl. a golyós dezodor.

Neumann jános (1903-1957)
A kvantummechanika professzora, számítógép-ter-
vező, a BASIC-programnyelv kidolgozója.

sportolók

balczó andrás (1938)
Magyar olimpiai bajnok, az öttusasport történetének legnagyobb alakja, a Nemzet Sporto-
lója. (öttusa= lovaglás, vívás, lövészet, úszás és terepfutás).

egerszegi Krisztina (1974)
Ötszörös olimpiai bajnok, többszörös Európa- és világbajnok magyar úszó. 

gerevich aladár (1910-1991)
Hétszeres olimpiai aranyérmes, harmincnégyszeres magyar bajnok vívó.

Hajós alfréd (1878-1955) 
Magyar építészmérnök, gyorsúszó, labdarúgó, labdarúgó-játékvezető, újságíró, a magyar 
labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya, az első magyar olimpiai bajnok (1895-ben 
100 méter gyorson), örökös magyar bajnok.

Papp László (1926-2003) 
Olimpiai bajnok magyar ökölvívó, edző, sportvezető. Magyarország és a világ egyik leghí-
resebb ökölvívója, aki 1948-ban a londoni, 1952-ben a helsinki és 1956-ban melbourne-i 
olimpián nyert aranyérmet.

Magyar zoltán (1953-) 
Kétszeres olimpiai bajnok tornász, sportvezető, állatorvos. Pályafutása alatt lólengésben 
három világ-, három Európa-bajnoki aranyérmet nyert.

Történelem 1301- : Anjou-dinasztia – Károly Róbert és Nagy Lajos

az árpád-házi magyar királyi ág 1301 elején, iii. andrás (Endre) halálával megszűnt, 
utána más ágakról kerültek királyok a magyar nemzet élére. 

anjou-ház: a Franciaország északnyugati részén elterülő Anjou tartományt birtokló család 
elnevezése. A magyar Anjou-ház (1301–1399) a harmadik Anjou-házból származott. Az Ár-
pád–Anjou ház házasság keretében jött létre.

bíró-golyóstoll, Irinyi gyufája 
és Neumann számítógépe
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(i.) Károly róbert (1288–1342) néven ismert magyar király 
Háromszor lett megkoronázva. Ő volt a magyar Anjou-ház alapítója. Letörte az addig ural-
kodó nagyurak hatalmát, nem földet ajándékozott a hűségért, hanem tisztséget. Gazdasági 
intézkedésekkel megtöltötte a kincstárat. Sok adót szedett be. Beindította az aranybányá-
szatot, ezüst- és aranypénzt veretett, fellendítette a kereskedelmet. Elősegítette az írás ta-
nítását. Egyházpolitikája is a rendek gyarapodását segítette elő. Létrehozta a banderiális 
(zászlós) hadseregeket. Békés politikát folytatott, kivéve Ausztriával. Erős országot hagyott 
a fiára.

(i.) Nagy Lajos (1326–1382) Magyarország anjou-házi királya
Uralkodása a középkori Magyar Királyság egyik fénykora. Az ország belső békéje és dinasz-
tikus kapcsolatai lehetővé tették a társadalom, a gazdaság és a kultúra fejlődését. Aktív kül-
politikája és hadjáratai révén pedig Magyarország európai nagyhatalommá vált. A lovagki-
rályt személyes tulajdonságai és dicsőséges hadjáratai tették híres, nagy királyunkká. Lajos 
uralkodását végigkísérték a hadjáratok, amelyekben személyesen is jeleskedett: neki írta 
Káldi Márk a Képes Krónikát, benne a magyarok és a hunok történetével.
Nem sokkal halála előtt állítólag egy üstökös jelent meg az égbolton, mely a középkori em-
berek szerint a világ közelgő végét jelezte.

Földrajz: Alföld – jellegzetességei, főbb városai stb.

alföld
Az Alföld (vagy régebben Nagy-Magyar-Alföld) az eurázsiai sztyeppevidék legnyugatabbi 
területe. Kiterjedése kb. 100 000 km². Területe 5 országra terjed ki. A terület szinte tökéle-
tes síkság, a szintkülönbségek elenyészőek. 
A felszínt a folyók munkája alakította. Lösz és homok borítja. Itt található a Kárpát-meden-
ce legmélyebben fekvő pontja. Ásványkincsekben ugyan szegény, de hévizekben gazdag az 
Alföld.
Nemcsak a vidék, de az éghajlat és a talaj is különleges. A Tisza szabályozása előtt (1850 
körül) mocsaras árterület volt (mely a legeltetésnek kedvezett). Manapság a földművelés 
meghatározó.

Az Alföld tájai: Tiszántúl, Duna-Tisza köze, Mezőföld
Az Alföld vizei: a Tisza és mellékfolyói: Szamos, Berettyó, Zagyva, Maros, Körös folyók, Bod-
rog, Sajó. Jelentős csatornahálózata van és több víztározója, köztük a Tisza-tó.
Az Alföld települései: Ha Magyarországra gondolunk, sokszor az apró, „tipikus” magyar fal-
vak jelennek meg a szemünk előtt. Manapság az Alföldön azonban a mezővárosok, falvak, 
tanyák jellemzők, továbbá itt-ott nagyobb ipari telepekkel és nagyobb városokkal is talál-
kozunk.
Az Alföld népessége: már a magyarok betelepülésével egy időben (890-es évektől) hamar 
belakták ezt a területet. A középkorban betelepültek a kunok és a jászok, valamint később 

Anjou-liliomok

Nagy Lajos címere képes krónika
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más nemzetiségek is (németek, szlovákok, cigányok, horvátok, románok, ukránok, szerbek, 
szlovének, zsidók).
Az Alföld nevezetességei: a Hortobágy-puszta és Bugac – a gémeskutakkal, csikósokkal, 
vásárokkal. Továbbá Debrecen, Szeged, Ópusztaszer és a híres gyógyfürdők. Az Alföld és 
a Bükk találkozásánál terül el a Matyóföld. 
Főbb városai: Békéscsaba, Debrecen, Hódmezővásárhely, Kecskemét, Nyíregyháza, Szeged, 
Szolnok
Főbb termékei az állattartásból és mezőgazdaságból: gabonanövények, kalocsai és szegedi 
paprika, makói hagyma, kecskeméti barack, görögdinnye, a kalocsai hímzés, a kiskunhalasi 
csipke és a kecskeméti fütyülős barackpálinka, és innen származik a hazai kőolaj- és föld-
gázkészlet 90%-a.
Egyéb: Az Alföldet számos itt született magyar író és költő örökítette meg alkotásaiban, 
a leghíresebbek Petőfi Sándor, Arany János, Juhász Gyula, Móra Ferenc és Móricz Zsigmond. 
Az Alföld egyéb neves szülöttei közé tartozik Bay Zoltán fizikus, Irinyi János vegyész, a zaj-
talan gyufa feltalálója, valamint Korányi Frigyes orvos.

ELsősEgéLy

baleset megelőzése: Tudsz 3 példát mondani a baleset elkerüléséhez.

baleset-megelőzés
Sok baleset azért történik, mert figyelmetlenek és könnyelműek vagyunk. Ezeket meg lehet 
előzni egy kis körültekintéssel és előrelátással.
Mindig apróságokon és az eszközeink rendeltetésszerű használatán múlik a baleset elke-
rülése.

Főzés - Forró vizes fazék nyelét fordítsd a fal felé.
- Ne tolongj a tűzhely körül.
- A késekkel vigyázz, és használat után rakd el. 
- A konzerves doboz széleivel vigyázz, mert élesek.

Házban - Háztartási tisztítószereket eredeti üvegekben kell tárolni, ahol 
gyerek nem férhet hozzá.
- A konnektorok és kábelek legyenek jó állapotban. 

Szerszámok - Arra használd a szerszámot, amire szánták, és ne másra.
- Használat után rakd a helyére, és ne hagyd szanaszét.
- A tompa vagy túlzottan éles szerszámok veszélyesek.

Az Alföld gémeskút
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Létrák - Létrát úgy állíts fel, hogy ne billegjen, illetve fogja valaki.

- Forgószékre ne állj rá, mert ledob magáról.

Erdőben - Ágakra és tönkökre ne lépj, mert ha vizesek, csúsznak, mint a jég.
- Hosszú nadrágot és hosszú ujjú inget viselj a rovarok és tüskék 
ellen.
- Ha megy valaki előtted, vigyázz a visszacsapódó ágakra.
- Kiszáradt fákra ne mássz fel.
- Kötélhíd, kötélpálya alól takarítsd el a tuskókat és más veszélyes 
ágakat, vagy építsd meg máshol.
- Ismerd meg a helyi állatvilágot, és hogy hogyan kell viselkedni, ha 
találkozol velük (medvék, kígyók stb.).

Utcán - Ha nincs járda, akkor az út bal oldalán menj, a forgalommal szem-
ben. (Ez persze Angliában és Ausztráliában nem érvényes, ott jobb 
oldalt kell menni.)
- Ne használj fülhallgatót, mert nem hallod, ha hátulról jön valami.
- Mielőtt kilépsz az utcára, nézz körül, hogy nem jön-e valami.
- Éjjel és esőben világító vagy fehér ruhát viselj, illetve használj 
zseblámpát.

Nehéz tárgyak - Nehéz tárgyakat ne emelj egyedül. Mindig ketten emeljétek.
- Ha a földről emelsz, akkor ne derékból hajolj le, hanem hajlítsd be 
a térdedet.
- Ha nehéz rönköket emeltek, vigyázzatok arra, hogy ne essen rátok.

Játékok - Játékhoz sportcipőt használjatok. Mezítláb vagy szandálban köny-
nyen megsérülhet a köröm a lábujjaidon.
- Kinti játékoknál ügyeljetek arra, hogy ne legyen a közelben sziklás 
terület, szakadék vagy forgalmas utca.

természetismeret

Felhők és jelentésük: Ismersz 4 felhőfajtát, és hogy mit jelentenek (bárány-, réteg-, fátyol- és 
viharfelhő).

időjárás (Felhők és népi időjóslás)

Felhők
A felhőket ismerve könnyen meg tudod mondani magad is, hogy milyen idő várható, és 
felkészülhetsz a várható időjárásra, nem csak akkor szembesülsz például az esővel, ha már 
zuhog az esőfelhőből.
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Magas szintű felhők 6000 méter fölött – jégtartalmuk miatt a cirrus előtagot kapják:

Cirrostratus
- Fátyolfelhő, összefüggő, áttet-
sző fátyolt alkot a Nap (Hold) 
előtt.
- Csapadékot nem ad, jó idő 
várható.

Cirrus
- Pehelyfelhő, különálló 
felhők az égen.
- Csapadékot nem ad, jó 
idő várható.

Cirrocumulus
- Bárányfelhő
- Csapadékot nem ad, 
jó idő várható.

Középmagas szintű felhők 2000-6000 méter között – alto előtagot kap a nevük

altostratus
- Lepelfelhő
- Egyenletes szürke felhőtakaró.
- A Nap vagy Hold épphogy áttet-
szik rajta.
- Csapadékot alig ad, esetleg csen-
des eső vagy szálingózó 
hó esik belőle.

altocumulus
- Párnafelhő
- Lapos gomolyok.
- Csapadékot nem ad.

Cumulus
- Gomolyfelhő, karfiol for-
májú külön felhők.
- Jó idő várható, ha estére 
szétoszlanak.
- Ha elkezdenek tornyosulni 
vagy összefüggő takarót 
képeznek, akkor rossz idő 
várható.
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alacsony szintű felhők 3000 méter alatt

stratus
- Rétegfelhő
- Egyenletes, zárt felhőtakaró, köd.
- Változó idő várható.

stratocumulus
- Alacsony gomolyfelhők.

Nagy kiterjedésű felhők – esőfelhők

Nimbostratus
- Esőfelhő
- Nagy, függőleges kiterjedése van.
- Besötétíti a Napot.
- Hosszú, több napos esőt hoz.

Cumulonimbus
- Zivatarfelhő (viharfelhő)
- Nagy, függőleges kiterjedése van.
- Alul egyenes, fölül elhúzódik, mint egy üllő. 
- Záport, zivatart, jégesőt, felhőszakadást hoz.

Időjárás: Ismered a helyi időjárási viszonyokat.

Vázoljátok le, hogy milyenek a helyi időjárás viszonyai, pl. uralkodó szél iránya, mennyire 
ingadozik a hőmérséklet egy hétvégi kirándulás alatt tavasszal és ősszel, szélsőséges időjá-
rási jelenségek (hőség, aszály, hóviharok, hurrikán, tornádó) stb.

Időjóslások: Ismersz népi időjóslásokat (4 db).

Népi időjóslás
A népi időjóslás nem valami babona, hanem sok száz évi tapasztalat és megfigyelés ered-
ménye. Olyan emberektől, akik az egész életüket kint töltötték a mezőkön, és ráértek meg-
figyelni a természet szabályait. Ezért ezek a jóslások inkább egy-egy vidékre vagy országra 
vonatkoznak, és nem az egész világon érvényesek. Keress te is helyi időjóslásokat! Jeles 
napokhoz is kötődnek ilyen jóslatok. Néhány példa erre:

Újév napja:
Ha újév napján csillagos az ég, rövid lesz a tél, ha piros a hajnal, szeles lesz az esztendő.

Február 2. gyertyaszentelő: 
„Ha fénylik gyertyaszentelő, az íziket vedd elő!” (ízik = szalmatörek)
Ha süt a nap és a medve vagy a borz meglátja árnyékát, akkor még negyven napig hideg 
lesz.
Ha viszont hideg van, ráadásul havazik, akkor nemsokára tavasz lesz.
A hosszú jégcsap jó kukoricatermést ígér.

Medárd: „Ha június nyolcadikán esik, esős aratás következik.”

rossz idő lesz… jó idő lesz…

A füst lefelé nyomottan száll. A füst egyenesen száll föl.

A fecskék alacsonyan repülnek, mert a 
bogarak is alacsonyan vannak. A fecskék magasan repülnek.

Ha elmarad a hajnali harmat. Ha a köd felszáll, utána jó idő várható, ha 
nem, eső.
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rossz idő lesz… jó idő lesz…

A tyúkok sokáig kaparásznak. Ha a madarak nyáron kora hajnalban 
énekelnek, jó idő lesz.

A pók elbújik. A pók dolgozik a hálóján.

A békák erősen brekegnek. Ha a harangszó, patakcsobogás tisztán 
hallatszik, jó idő lesz.

Udvara van a holdnak. Tiszta, nyugodt az égbolt, hold és csillagok 
tisztán látszanak.

Ha estére erősödik a szél, vagy ha nyuga-
ton vörös az ég, szél lesz.

A gomolyfelhők délelőtt szaporodnak, 
délután meg eloszlanak, és estére tiszta az 
ég, eláll a szél.

A vadgesztenye, tulipán, napraforgó és a 
lóherék becsukódnak. A vadgesztenyefa levele szétnyílik.

Szorul az ajtó, ablak. Minden ami fából van 
megdagad a magas páratartalomtól.

Ha eső után a nap visszasüt, másnap jó idő 
lesz.

Ha a tyúkok a porban fürödnek, eső lesz. Ha keleten vörös az ég, lágy idő lesz.

Ha este békák kuruttyolnak, rossz idő, eső 
várható.

Ha az ég alja piros, másnap nyáron jó idő 
lesz, télen szeles.

Ha a nap felhőkben nyugszik le, eső lesz. Ha a kakas hajnalban 3-4 óra felé kukoré-
kol, jó idő lesz.

Ha erősebben csípnek a legyek, szúnyogok, 
bolhák.

Ha bőséges a harmat; ha a tücsök éjjel 
ciripel.

Ha a hangyák erősen futkároznak. Ha reggel és napnyugtakor leereszkedik 
a köd.
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Csomózás

Egy mentőcsomó: Egy mentőcsomót biztosan meg tudsz kötni.

Mentőcsomók 
A mentőcsomókat dupla hurkos csomókból készítheted el. Több fajtáját is ismerjük. Ha gya-
korlod, akkor rendes kötéllel csináld, mert a használata is kötéllel történik.

Francia mentőcsomó (csúszóhurok)

Megkötéséhez használjuk a békás mondó-
kát. (Tudniillik a béka a kötélvégén ül, a 
hurok a tó, és az álló kötél a fa.)
- A béka kiugrik a tóból, 
- aztán még egyszer kiugrik a tóból, 
- megkerüli a fát 
- és beugrik a tóba.

Ha jól kötötted, akkor ha az egyik hurkot 
nagyobbra engeded, a másik kisebb lesz.
 
Használata: Mivel összeszorul, inkább 
tárgyak, nem pedig emberek felhúzására 
alkalmas.

angol mentőcsomó (állóhurok)

Kinézetre hasonlít a francia mentőcso-
móhoz. A csomót viszont dupla kötéllel 
kell kötni. A hurok átbújik a „tavon”, majd 
szétnyitjuk és áthúzzuk a duplahurkon.
Ha jó csináltad, akkor a két hurok nem 
mozdul. A kötél vége nélkül is meg tudod 
kötni.

Használata: Ezzel lehet valakit leereszteni 
illetve felhúzni úgy, hogy az egyik hurok a 
hóna alá megy, a másik meg a térdhajlatba.

Vigyázat: Mentőhurokkal csak felnőtt fel-
ügyelete mellett szabad valakit leereszteni.
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Fáramászás hurokkal: Tudsz hurok segítségével fára mászni.

Fáramászás hurokkal
Sokszor ott van előtted egy vastag, sima fatörzs, amin sehol sem tudsz megkapaszkodni. 
Ilyenkor köss hurkot egy kötélből, és ezt a svábhurokkal erősítsd egy fához. Ha most a hu-
rokba beleállsz, a csomó megtart, úgy, mint a Pruszik-csomó (lásd a Honfoglaló próbát). Így 
három hurokkal bármilyen fára fel tudsz mászni.

1. Köss egy 3 m hosszú kötélből hurkot. 
Ehhez használd az egyszerű kettőst. 
A hurok olyan hosszú legyen, hogy a fát 
másfélszer körülérje.

A másik módszer, hogy állóhurkot kötsz  
a kötél két végére.
Főleg a kemény kenderkötél alkalmas 
erre.

2. A kötelet kösd egy svábhurokkal a fa 
köré. Olyan magasra rakd, hogy a lábad 
bele tudd rakni.

Most állj bele a hurokba. Így már akár 3 m 
magasra is elérsz. 

Ez sokszor elég is a táborépítésnél vagy  
a kötélhíd építésénél.

3. Ha magasabbra akarsz menni, akkor 
használj 3 hurkot. Kettőt a lábadnak és 
egyet a derekad köré. 

Ahhoz, hogy a módszert használni tudd, 
kell egy kicsit gyakorolni. Ki kell próbál-
nod, hogy milyen hosszúak legyenek  
a hurkok. 

Tedd az egész súlyodat az egyik lábadra. 
Így a másik hurok kilazul, és magasabbra 
tudod tenni. Most erre tedd a súlyodat, 
és a másik hurkot rakd följebb. Közben 
persze a derékhurkot is följebb kell tolni. 
Ezt nem szabad levenned, csak tolni, mert 
ez biztosít téged.

Ha elérted a szükséges magasságot,  
a kezeiddel tudsz dolgozni, mert a derék-
hurok megtart.

Figyelem! Fára mászni veszélyes! Csak felnőtt felügyeletével mászhatsz magasra. 5 m fölött 
célszerű a derékhurok helyett egy rendes beülőt használni, amit egy biztosítókötéllel biztosí-
tanak lentről.
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Jeladás

Titkosírások: 4 titkosírás (pl. betűcsere, tükörírás, 5x5 kocka, könyvkód).

Titkosírás
A titkosírásnak nagy hagyománya van. Régebben jelekkel vagy segédeszközökkel (botok, 
tárcsák, lyukas matricák) dolgoztak. Később számítógéppel kódolták az üzeneteket. A cser-
készetben is szoktunk használni titkos írást, ha nem akarjuk, hogy más őrsök megtudják 
az őrsi titkunkat. Az előbb említett rovásírást szintén lehet titkosírásként használni, ha a 
cserkészeten kívül alkalmazod.

betűeltolás
Ez talán a legegyszerűbb módszer

Egyszerűen eltolod az ábécé betűit egy pár-
ral odébb. 

Ha például a kód 2, akkor az A-ból C lesz és 
a B-ből D. Ha a kód -1, akkor A-ból Z lesz, 
és a B-ből A. Így könnyen lehet készíteni tit-
kosírást, és nehéz megfejteni. 

Készíts magadnak egy tárcsát, amivel tudsz 
kódolni.

Fejtsd meg: TABMPODVLPS

Könyvkód
Ha van két egyforma könyved (pl. Cserkészkönyv) akkor megadhatod így is a szöveget: 
5/1/3,5/3/22 stb. Az első szám az oldalszám, a második a sor, a harmadik a betű száma. 
Ezt szinte lehetetlen kitalálni, ha nem tudod, melyik könyvet használják.

Kocka és kereszt
Ha nem ismered az áb-
rát, akkor nem tudod 
megfejteni. Az ábrát vi-
szont nagyon könnyen 
fel tudod magadnak raj-
zolni. Ebben az ábrában 
látod az ABC-t:

A titkosírás így néz ki:

Citromlé
Egy másfajta titkosírás az elrejtett írás, amely csak akkor válik láthatóvá, ha a papírt meg-
melegítjük. Ehhez fogsz egy citromot, kicsavarod a levét, és egy sima ecsettel vagy pálciká-
val ráírod az üzenetet egy papírlapra. Ahogy megszárad a citromlé, úgy el is tűnik. Ekkor 
a lapra ceruzával vagy tollal egy egész más szöveget írhatsz, és senki sem tudja meg, mi a 
titka a levelednek. Úgy lehet láthatóvá tenni, ha megmelegíted a lapot. Akkor a citromlé 
halványbarna színnel fog megjelenni. Ezt lehet vasalóval, kályha fölött, de gyertyával is vé-
gezni. A nyílt lánggal nagyon kell vigyázni, mert a lap könnyen elég, mielőtt megjelenne az 
üzenet.
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táJékozódás

Még 10 térképjel: Ismered, és térképen megmutatod: vezeték, híd, mocsár, egyes fák, sziklák, 
határok, forrás, barlang, temető, hegycsúcs.

Térképjelek
Azért vannak a térképjelek, hogy a valóságban kicsi dolgokat ki tudjuk emelni a térképen. 
Mivel ezek minden országban, sőt, minden térképkészítőnél egy kicsit másképpen néznek 
ki, itt csak egy párat mutatunk be. 
Ha tudod, mi a rádiótorony vagy a templom jele, akkor azután könnyen tudsz tájékozódni. 
Vigyázz a szintvonalakra és a határokra! Ezek csak a térképen léteznek, és a kezdők kön-
nyen útnak nézik, pedig a valóságban nincs ott semmi. (Kivéve, ha az országhatár drótkerí-
téssel van biztosítva.)

Épületek, házak és gyárak

Autóutak:
autópálya
főút
mellékút

Templom

Gyalogutak:
egysávos út
gyalogút 
ösvény

Temető Vasúti sín
állomással (fölül)

Vendégház

Nem utak!
Szintvonal (barna)
Megyehatár
Országhatár

Várrom
Nem utak! 
Áramvezeték
Drótkötélpálya

Híd Mocsár (kék)

Sportpálya Szőlő (zöld)

Barlang

Magányos fák
(erdőben zöld 
alapon mutatja
a nagyobb fákat)

Rádiótorony

Tó (kék)
Forrással (kék)
Patakkal (kék)
Gáttal (fekete)

Háromszögelési pont 
és hegycsúcs (a szám 
a hegy magassága)

Halom és gödör
Sziklafal és magá-
nyos szikla
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Magassági szintvonalak: Tudod, hogy mit jelentenek, értelmüket és távolságukat.

szintvonalak
A térkép szélén fel van tüntetve, hogy hány méteres magasságkülönbség van két szintvonal 
között. Ez lehet 5, 10, 20 vagy akár 50 méter is, de egy-egy térképen belül mindig egyforma. 
A szintvonalak a valóságban nem látszódnak vonalként, csak a térképen. Vannak viszont 
tájak, ahol lépcsőzetesen van megművelve egy domboldal, és az úgy néz ki, mintha szint-
vonalak lennének.
Ahol a szintvonalak közel vannak egymáshoz, ott egy meredek lejtő van. Ahol messze van-
nak egymástól, ott lankás vagy szinte lapos a táj. A szintvonalak sohasem állnak magukban, 
mindig van párjuk, melyek párhuzamosan haladnak egymás mellett. 

A képen ábrázolt kétcsúcsú dombra 10 
méterenként vannak felrajzolva a magas-
sági szintek. Az egyik csúcs 35 m, a másik 
pedig 45 m magas. A két csúcs közt egy 
nyereg vagy hágó van.
Felülről nézve ez úgy néz ki, mint egy 
fekvő nyolcas.
Ha egy vonal mentén felrajzoljuk a magas-
ságokat egy külön ábrába, akkor megkap-
juk a domb keresztmetszetét. 
Tehát ilyen emelkedőkön kellene men-
nünk, ha a dombon hosszába átvágnánk. 
Hegyi és biciklitúráknál érdemes felraj-
zolni ezt a domborzati metszetet, hogy 
lássuk, hol vannak emelkedők. Ezt fontos 
tudni, amikor a menetidőt számítjuk ki.

1. Kúp alakú domb, mely a térképen kon-
centrikus körök formájában jelenik meg.
2. Meredek oldalú domb két lapos csúc-
csal. Sok esetben sziklás szokott lenni. 
A sziklákat fekete pöttyökkel jelzik a tér-
képen. Ezek veszélyes hegyoldalak.
3. Lapos oldalú domb két hegyes csúccsal.
4. Különböző magasságú csúcsok.
Különleges formák:
5. Főleg karsztos vidéken látni süllyedése-
ket. Ezek általában csak pár méter mélyek. 
Pontos térképeken ezeket egy nyíllal 
jelölik.
6. Ahol egy patak bemossa magát, sokszor 
meredek völgyek keletkeznek. Ezeket a 
térképen is jól lehet látni. Nem érdemes 
rajtuk keresztül átvágni.
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Térképolvasás: Eltalálsz a célba helyrajzi térkép segítségével.

Térképolvasás 
Annak alapján, amit eddig tanultál a térképről és az iránytűről, te is tudsz már térképet ol-
vasni. Vagyis elkezdheted gyakorolni élesben, hogy hogyan kell a térképekkel boldogulni.
Ha te vagy a térképolvasó, akkor egész úton ellenőrizned kell a térképet. Keress meg előre 
minden útelágazást, kereszteződést a térképen, és azonosítsd be. Így nem történhet meg, 
hogy ott állsz egy kereszteződésnél, és nem tudod, hol vagy, illetve az egész őrsnek várni 
kell, amíg te megkeresed az utat. Csak így tud az őrs folyamatosan haladni. A tájoló legyen 
kéznél, hogy a térképet folyamatosan be tudd tájolni. Mindig betájolva tartsd, éppen ezért 
lehet, hogy a térképet néha éppenséggel fejjel lefelé kell tartanod. 

BeCslés

Idő: 1 perc hosszát megbecsülöd.

időbecslés
Fontos, hogy legyen jó az időérzéked. Így ritkábban fogsz elkésni, és időben leszel kész a 
feladataiddal. Az időérzékelést úgy tudod fejleszteni és gyakorolni, hogy megfigyeled, mire 
mennyi idő kell. Például hány percet sétálsz az iskoládig, hány perc kell az asztal megterí-
téséhez, meddig tart a fogmosás, hány másodpercig bírod visszatartani a levegőt stb. Ha 
megfigyeled a nap állását, és hogy mikor sötétedik, akkor előbb-utóbb azt is meg tudod 
mondani max. 10- 15 perces eltéréssel, hogy hány óra van éppen.

számolni
Ha normális sebességgel számolsz, akkor a 21, 22, 23, … mindig megfelel egy másodperc-
nek. Gyakorold órával ezt a számolást!

Pulzus
Az átlagember pulzusa nyugodt állapotban 60 és 70 között mozog percenként.
Mérd meg a saját pulzusodat, hogy tudj majd vele időt mérni. De vigyázz: ha futottál vagy 
erőlködtél, akkor a pulzusod sokkal magasabb, ezért előbb megint le kell nyugodnod.

inga
Kösd a zsebkésedet egy 1 m hosszú spárgára. Ha azt most hagyod ide-
oda ingani, akkor egy kilengés 1 másodpercnek felel meg. Ellenőrizd az 
óráddal.

Idő: Nap állásából megbecsülöd, hogy hány óra van.

Napállás
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A Nap állásából meg lehet becsülni, hogy hány óra van.
1. Nézz dél felé (ez akkor érvényes, ha az északi félteken vagy, a délin pont fordítva megy 

minden)!
2. A Nap keletről halad nyugat felé. Állapítsd meg, hol kel fel a Nap, és hol nyugszik le!
3. Most képzelj el egy nagy ívet, amin a Nap mozog (lásd fönt)!
4. 12 órakor pont a közepén fog állni, mármint pont délen. Ha a napfelkelte és az ebéd 

közti szakaszt elfelezed, akkor megkapod, hol van a Nap kilenckor. 
5. Így az egész égboltot be tudod osztani, és ki tudod találni, hány óra van.
6. Figyelj arra, hogy hány órakor kel és nyugszik a Nap. Nyáron a napok hosszabbak, tehát 

korábban kel, és később nyugszik. Télen pedig rövidebbek.
7. Ha gyakorolod, akkor fél óra pontossággal eltalálhatod az időt. Ez már jó cél!

Táborozás, szErszáMok

szerszámtartó: Építesz egy tábori szerszámtartót.

Kisebb tábori építkezés
Általában egyedül vagy párban is meg tudjátok csinálni ezeket az építményeket, és csak a 
szokásos felszerelés kell hozzá: fűrész, balta, zsebkés, zsinór. Egy ilyen építmény elkészítése 
ne tartson tovább két óránál. Igyekezz mindig szépen dolgozni, a csomókat helyesen meg-
kötni, és ha van idő, még kidíszíteni is. Az alábbiakban találsz egy pár ötletet.

Figyelem! A szerszámtartót úgy helyezd el, hogy az éles szerszámokba ne akadjon bele senki!



184 PorTyázó CserKész  •  Piros liliom próba 13-14 éveseknek, első félév

balta karbantartása: Megélesítesz egy baltát, laza fejét javítani tudod.

a balta karbantartása
Akárcsak a kést, a baltát se vágd soha a földbe vagy kőbe, mert kimegy az éle, vagy kicsor-
bul. Egy csorbás baltát kézi reszelővel, gépek nélkül megélesíteni akár 1 órába is telhet. 
Használj a baltához bőrtokot, ami védi a balta élét és a balta környékét is a baltától.

Így kell baltát élesíteni
Baltát reszelővel kell élesíteni. Az élét 
csak a legvégén lehet még fenőkővel is 
meghúzni. Fontos, hogy a baltát erősen 
szorítsd le, hogy két kézzel tudd fogni a 
reszelőt. Erős és kicsit ferde mozdulattal 
kell az élét megreszelni. Ha látod, hogy 
nem szép gömbölyű az éle, akkor a kis 
rajz szerint tudod meggömbölyíteni és 
egyből élezni is.

Így kell baltafejet beékelni
A fanyelű balták mind be vannak ékelve. 
Ha netán hiányozna az ék, akkor kemény-
fából (bükk, tölgy, kőris) hasíthatsz bele 
egy új éket, és azt verd bele. Fontos, hogy 
az ék jó száraz fából legyen, különben szá-
radáskor megint kilazul. 
Ha laza a faék, vaséket is verhetsz mellé.
Ha tábor elején a baltákat vízbe állítod, 
akkor a fa megdagad, és jobban fog tarta-
ni a feje a tábor alatt. Persze ha kiszárad, 
megint ki fog lazulni a feje. 

Fűrész karbantartása: Rossz fűrészlapot kicserélsz és bezsírozol.

Használat után jól tisztísd meg a fűrészlapot, de vigyázz, hogy ne vágd meg az ujjadat, ezért 
ezt jó munkakesztyűben végezni. Utána egy vékony réteg olajjal, zsírral kend be, vagy fújd be 
rozsdamentesítő szerrel. Ez minden fém szerszámra ajanlott, hogy ne rozsdásodjon meg.

élesítés
A fűrészt is lehet élesíteni, de nagyon ne-
héz. Az új típusúaknak olyan kemény és vé-
kony a lapja, hogy azt nem lehet élesíteni, 
de tanuld meg legalább kicserélni a lapot 
benne. 
Élesítéshez egy kis fémreszelő kell, mellyel 
minden fogat egyenként kell megreszelni 
a fenti ábra alapján.
Ha a fűrész mindig beszorul, akkor lehet, 
hogy a fogak nem állnak szét. Ilyenkor egy 
speciális fogóval megint ki lehet hajtani a 
fogakat, de ehhez sok gyakorlat szükséges.
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TűzrAkás, Főzés és süTés

sütés fóliában: Parazsat készítesz, és fóliában sütsz benne.

sütés és főzés tűzön
1. Főzni mindig lángon kell, bográcsban vagy fazékban.
2. Sütni parázson kell, rácsot, nyársat vagy fóliát alkalmazva vagy más módszerekkel.
3. Párolni mindkettőn lehet, de lassan, óvatosan és lefedve.
4. Kenyeret süthetsz botra tekerve vagy egy forró kövön is (kis lepényeket).
A tábori konyha tűzzel vagy gáztűzhellyel működik. A gáz annyival egyszerűbb, hogy kön-
nyebben lehet kezelni és beállítani.
Tanulj meg egy pár egyszerű ételt először konyhában és utána szabad tűzön is megfőzni!
Ha bográcsban főzünk, célszerű olyan ételt készíteni, amihez egy edény is elég. 

egyszerű étel sütése fóliában

rakott krumpli alufóliában
1. A krumplit, kolbászt, paprikát, hagymát vágd apróra és tedd bele egy megolajozott fóli-
ába.
2. Ízlés szerint fűszerezd meg, majd csomagold be, és fektesd a parázsra. Sülés közben for-
gasd meg egyszer, hogy egyenletesen süljön át mindenhol.

Finomságok parázson
Rengeteg finomságot lehet készíteni sütőben. De nyílt lángon és parázson is ám!

Csokis banán
Egy banánt felvágsz és teszel bele kakaót vagy csokit. Csomagold be alufóliába és tedd bele 
a tűzbe! Ha nincs alufóliád, csak vágd fel a banánt hosszában, de úgy, hogy a héja rajta ma-
radjon, és ebbe a résbe tedd bele a csokit. Óvatosan tedd a gyenge parázsba, hogy a csoki 
megolvadjon. 

Töltött alma
Egy egész almának kivágod a magházát. Ebbe töltesz darált mogyorót, cukrot, fahéjat és 
mazsolát. Az almát betekered alufóliába és berakod a parázsba. Ha nincs alufóliád, a gyenge 
parázsba teszed, hogy megsüljön benne a cukor.

Mogyorós szelet
Fogsz darált mogyorót és kondenzált tejet. (Lehet tejet és cukrot is használni). Ebből ke-
versz egy sűrű masszát, amit rákensz egy szelet kenyérre. A kenyeret ráteszed egy villás 
nyársra, és a parázs fölé tartod.

Kenyérsütés
Magyarországon és a nyugati világban a kenyér az egyik legfontosabb élelmiszerünk. Pró-
báld megsütni parázson!

Zsemle/kenyér sütése boton
1. Gyúrj tésztát ½ kg (1 font) lisztből, 1 pohár vízből, tegyél bele 1 élesztőt és 1 kiskanál sót!
2. Tedd meleg helyre és hagyd kelni fél órát!
3. A kis tésztagombócokat forró kövekre rakd, vagy ha kígyókenyeret akarsz, akkor gyúrj 
hurkákat a kezeid között, és tekerd őket rá egy vastagabb faágra.

Parázs fölött forgatva lassan süsd meg. Akkor jó, ha kívül még nem ég meg, és belül át van 
sülve.
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testedzés

gyakorlatok: Bemutatsz 3 erőgyakorlatot.

erősítés
Nagy divat konditerembe vagy edzőterembe járni, hogy szép izmosak legyünk. Pedig nincs 
rá szükség, és sok pénzt is meg tudsz spórolni, mert a legfontosabb eszköz mindig nálad 
van: a tested. Azonkívül 16 éves korig nem is ajánlatos súlyzókkal gyakorolni, mert a ros-
sz testtartással sok bajt tudsz okozni magadnak. Tehát jobb, ha ismersz pár gyakorlatot, 
amivel tudod magadat edzeni. Ezeket a gyakorlatokat igyekezz lassan csinálni. Ha gyorsan 
csinálod, lehet, hogy megrándul valamid.

Az alapvető erősítőgyakorlatoknak renge-
teg változata van. Ha a javasolt ismétlése-
ket már szépen és szabályosan meg tudod 
csinálni (lányoknak 50%), akkor változ-
tathatsz a helyzeteden. Fekvőtámasznál 
például felrakhatod a lábad egy székre, 
vagy szélesebbre rakod a kezeidet.

Emelésnél nem csak a súlyemelőknek 
fontos a helyes testtartás. Inkább guggolj 
le, és hajlítsd be a térdedet, amikor ne-
hezet emelsz. A nehéz dolgokat vigyétek 
ketten.

Sokkal ösztönzőbb, ha együtt vagy párban edzetek. Ehhez fontos, hogy nagyjából egyforma 
nagyok és erősek legyetek. A társad tud segíteni a gyakorlatokban: pl. ellenőrzi, hogy helye-
sen csinálod-e a feladatokat, és ösztönöz, hogy többször is elvégezz egy feladatot. Így sokkal 
hatékonyabban haladtok. 
Ezenkívül vannak olyan gyakorlatok, amelyeket ketten is végezhettek: például a guggolást 
egymás hátának támaszkodva is gyakorolhatjátok.
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kitartás:Tudsz 7 percet futni (vagy 400 métert úszni, vagy 12 km-t kerékpározni).

Testedzési teljesítmények táblázata

Futás Úszás Kerékpározás

Portyázó (13-14 éves):

Piros liliom próba 7 perc 400 m 12 km

Fehér liliom próba 8 perc 500 m 14 km

Zöld liliom próba 9 perc 600 m 16 km

Liliom próba 10 perc 700 m 18 km


