
 

SV. JIŘÍ 
 

Výzva /V Prostoru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SV. JIŘÍ 

 
Svatý Jiří vstává, zem odemykává, 

aby tráva rostla, travička zelená, 

růžička červená, fiala modrá, 

všelijaké kvítí, na věnečky vití. 

(lidová pranostika) 

 

 

Se svátkem svatého Jiří je spojena celá řada lidových pranostik. Týkají se 

příchodu kvetoucího jara, ale symbolizují také boj dobra se zlem. Ve 

skautském myšlení se vžila představa ideálního rytířského chování, kdy 

silnější chrání slabšího a bojuje proti všem nespravedlnostem. V této výzvě 

chceme přenést legendu o svatém Jiří do současného světa a zaměřit se na 

okolí, ve kterém se s dětmi pohybujeme, a které obklopuje naše klubovny. 

Vytvořili jsme program pro každou věkovou kategorii zvlášť. Můžete však sami 

posoudit, jak jsou vaše družinky a oddíly vyspělé a volně zvolit ten, který je pro 

vás nejvhodnější. Přejeme příjemné chvíle při zamýšlení i tvoření se svatým 

Jiřím, skautským patronem. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

naučit se všímat si věcí okolo (zájem o veřejný prostor) 

 

získávat vztah ke svému okolí 

 

přiblížit legendu o sv. Jiří a její přesah do současnosti 

 

 

 

 

20. - 26. 4. 2015 

 

 

 

 

světlušky / vlčata, skauti/skauty, roveři / rangers 

 

 

 

 

90 minut 

 

 

 

 

klubovna, okolí klubovny, (pro nejmenší běhací plácek) 

 

 

 

 

světlušky / vlčata: vytisknuté lístečky s draky a rytíři, 

pastelky/fixy, dva papíry A3/A2, foťák 

 

skauti / skautky: lístečky s rytířskými ctnostmi, foťák 

 

roveři / rangers: křídy (pro každého minimálně dvě křídy) 

 

 

 



KATEGORIE: SVĚTLUŠKY A VLČATA 
 

Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři. 

(lidová pranostika) 

 

Program jsme rozdělili do několika etap. První etapa začíná na prostornějším 

plácku, či větší klubovně. Děti můžete uvést do děje pranostikou, která je v 

úvodu. Zeptat se jich, jestli ví, kdo to byl svatý Jiří. A pak lehce shrnout jeho 

příběh: příběh rytíře bojujícího s drakem. 

 

Lístečkování - 15 min 

Před začátkem rozmístěte lístečky s draky a rytíři na plácku, kam pro ně děti 

budou běhat. Počet lístečků zvolte přiměřeně k počtu dětí ve skupince 

(přibližně tři draci a tři rytíři na jedno dítě). 

Děti rozdělte na dvě rovnoměrná družstva. Každé má za úkol donést co 

nejvíce lístečků na své stanoviště. 

Hra končí, jakmile jsou všechny lístečky vysbírané. Ty si pak vezme vedoucí 

zpět k sobě. 

 

 

 lístečky umístěte tak, aby draci byli na nehezkých místech a rytíři na 

místech hezkých a upravených 

 

 způsob nošení lístečků si můžete volně přizpůsobit - např. nesmí se 

lístečku dotknout rukama, nebo po dvojicích mezi čely, nebo nasát 

brčkem, nebo jen pusou a popřípadě techniky kombinovat 

 

 není nutné obrázky počítat a určovat vítězné družstvo 

 

 



Legenda - 20 min 

Po hře si děti sednou do hloučku. 

Každé z nich má možnost si vybarvit či nějak ozdobit až tři draky a tři rytíře. 

Vedoucím jim k tomu čte legendu o sv. Jiří. 

 

 

 

 přečíst si legendu předem, aby vyprávění bylo plynulé a poutavé 

 

“Podle legendy jednou přijel rytíř Jiří do města Silené v Lybii, kde 

měli velký močál. U něj se usadil velký drak, který otrávil celou zemi. 

Všichni obyvatelé města se shromáždili, aby ho zabili, ale když jej 

zblízka uviděli, prchali. Jednou za čas přicházel drak k městu, a když na 

lidi dýchnul, otráveni zemřeli. U močálu se nacházel pramen, který 

město zásoboval, a tak museli každý den na chvíli vypudit draka z 

hnízda kvůli vodě. Proto mu obyvatelé začali dávat každý den dvě ovce, 

aby více neškodil. Když už ovcí ubývalo, dávali mu jednoho muže a 

jednu ovci. Nakonec král vyhlásil nařízení, že se losem určí někdo z dětí 

a mládeže, ať je chudý nebo urozený. Tak byly náhodně vybírány oběti, 

dokud los nepadl na královskou dceru Cleolindu. Král sliboval lidem 

zlato a stříbro, když nechají jeho dceru naživu, ale obyvatelé se 

rozhořčili: "Vy jste vyhlásil to nařízení a naše děti jsou teď mrtvé, vaše 

dcera musí být také obětována, jinak podpálíme váš palác a vás s ním". 

Král se rozplakal a řekl dceři: "Nikdy neuvidím tvou svatbu." Poprosil 

obyvatele o 8 dní odkladu a ty mu byly přislíbeny. Pak král ustrojil svou 

dceru jako nevěstu a dal jí své požehnání, jakoby se vdávala. Odvedl ji k 

místu, kde drak žil, a odešel.  

Právě projížděl kolem svatý Jiří na koni, a když uviděl dámu, ptal se jí, 

co zde sama dělá. Princezna Cleolinda odpověděla: "Jděte rychle pryč, 

mladý člověče, jinak také zahynete." A vypověděla mu všechno o tom, 

jak musí být dodána za potravu drakovi. Jiří jí na to řekl: "Nic se nebojte, 

já vám pomohu." Ona však nesouhlasila a prosila ho: "Pro lásku Boží, 

jděte svou cestou a nechte mne tu mému osudu." Tak tam spolu mluvili, 

když se objevil drak. Jiří vytáhl meč, udělal na něm znamení kříže a 

směle vyrazil proti drakovi. Udeřil ho mečem a drak zraněný padl k zemi. 



Jiří zavolal služku, aby mu přinesla opasek a ten drakovi uvázal kolem 

krku. Drak se najednou choval mírně a nechal se služkou odvést do 

města. Když ho lidé viděli, prchali do hor a volali: "Běda! Běda! Nyní 

všichni zemřeme!" Svatý Jiří došel až k nim a pravil: "Ničeho se nebojte, 

věřte v Boha, Ježíše Krista a nechte se pokřtít, já pak zabiji draka." Král i 

všechny osoby se daly pokřtít. Jiří draka zabil úderem do hlavy a pak 

poručil, aby připravili čtyři dvojkolové kočáry s voly a odvezli draka z 

města ven. 

Král také nabídl Jiřímu velké množství peněz, ale Jiří to odmítl, a 

věnoval ho chudým. ” 

 

 

Otázky k textu - 10 min 

Dětem položte návodné otázky, aby si příběh shrnuly a zamyslely se nad ním. 

(Vesnici trápilo zlo, za které nemohli a nemohli s tím žít. V dramatickou chvíli 

přijíždí rytíř a zabíjí draka. Tím zachrání život nejen princezně, ale i celé 

vesnici. Dostává odměnu, kterou rozdá chudým.) 

 

Co zlého trápilo vesnici? 

Kdo je zachránil a jakým způsobem? 

Jak se jmenoval rytíř, který zabil draka a jaké měl vlastnosti? 

Existují rytíři i dnes? Proti čemu by měli bojovat dneska? 

 

 

 

Vycházka - 30 min 

Motivace: “Pojďme si zahrát na rytíře i my!” 

S dětmi se vydejte na procházku do okolí klubovny. Záměrně můžete vybrat 

místa, kde jsou odpadky, rozbité lavičky, neupravené domy a naopak i věci 

hezké.  



Děti pak přikládají kartičky draků k místům, která jsou dle nich ošklivá (tam 

řádil drak) a rytíře k místům, která jsou podle nich hezká (tam zasáhl nějaký 

rytíř). 

 
 

 pokud máte větší počet dětí, rozdělte je do menších skupin 

 můžete udělat i menší exkurzi po klubovně 

 

 

Závěr - 15 min 

Když se děti vrátí, dejte před ně dva velké papíry (A2/A3). Jeden s nalepeným 

drakem a druhý s rytířem. Děti pak diktují věci, které venku natropil drak a poté 

věci, které se naopak rytířům povedli. Prosíme, zapište všechny věci, kterých 

si děti všimli tematicky na dané papíry.  

 

 

    Prosíme, papíry vyfoťte, přepište nebo oskenujte    

      a pošlete nám je do 5. 5. 2015 na mail  

       vprostoru@skautskyinstitut.cz  

   Děkujeme!     

            A také děkujeme, že jste se společně s vaším    

          oddílem zapojili! Budeme rádi za všechny vaše   

        podněty, připomínky a nápady! 

 

 
 

V Prostoru. 

 



KATEGORIE: SKAUTKY A SKAUTI 
 

Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři. 
(lidová pranostika) 

 

 

Program jsme rozdělili do několika etap. První etapa začíná na prostornějším 

plácku, či větší klubovně. 

 

Hra na rytíře - 25 min 

 

“Rytíři uznávali řadu morálních vlastností. Správný rytíř musel být věrný 

panovníkovi, bránit křesťanskou víru proti nevěřícím a kacířům. 

Vyžadovala se od něj dobrá fyzická a psychická kondice, umění bojovat 

více zbraněmi a statečnost v boji. Rytíř měl ochraňovat slabší, dámy, 

vdovy a sirotky. Rytíř měl být zárukou spravedlnosti, tu musel za 

každých okolností hájit. Bránil svůj rod a svou zem. Důležitá byla jeho 

čest, nikdy se neměl zachovat hanebně a podle. Raději zemřel v bitvě, 

než aby z boje utíkal. Rytíři se k sobě chovali s úctou a přátelsky, 

rytířství dokonce spojovalo rytíře z různých zemí. 

Avšak – přestože jsou dnes již doby chrabrých bojovníků jedoucích na 

svém oři krajinou dávno pryč, ideál rytířství zde s námi a v nás stále 

zůstává – ač mnohdy ukryt někde v koutku naší duše.” 

 

 

Cíl: Nasbírat co nejvíce kartiček. 

 

Průběh: Na začátku se přečte úryvek o rytířství, který je výše. Jsou dvě 

družstva, každé z nich chce získat co nejvíce lístečků. Obě družstva mají svou 

základnu, kde si shromažďují nasbírané lístečky. Na lístečkách jsou napsané 

různé rytířské vlastnosti (statečnost, věrnost, štědrost, fyzická zdatnost, 

spravedlnost, úcta k druhým). 

V poli, kde jsou lístečky umístěny, běhají draci - vedoucí, kteří mají schopnost 

rytíře chytnout a oslabit. Rytíř se tedy musí vrátit zpět na základnu, která je 

umístěna mimo pole a začít znova. Draci mohou být dvou/tříhlaví (dva-tři 

vedoucí se drží za ruce a běhají spolu), záleží na počtu vedoucích a velikosti 

hracího pole. Hra končí, až jsou vysbírané lístečky nebo vedoucí zavelí. 

Vyhrává družstvo, které má více lístečků. 



 

 

 cca 5 lístečků na jednoho 
 

 hra se dá upravovat dle situace, aby byla více dynamická například 

vlastnostmi draků - vícehlavost, rychlost atd. 

 

 

 
 

Legenda o sv. Jiří - 5 min 

Po hře následuje četba dalšího textu. Následuje jedna z legend o sv. Jiří: 

 

“ Podle legendy jednou přijel rytíř Jiří do města Silené v Lybii, 

kde měli velký močál. U něj se usadil velký drak, který otrávil celou zemi. 

Všichni obyvatelé města se shromáždili, aby ho zabili, ale když jej 

zblízka uviděli, prchali. Jednou za čas přicházel drak k městu, a když na 

lidi dýchnul, otráveni zemřeli. U močálu se nacházel pramen, který 

město zásoboval, a tak museli každý den na chvíli vypudit draka z 

hnízda kvůli vodě. Proto mu obyvatelé začali dávat každý den dvě ovce, 

aby více neškodil. Když už ovcí ubývalo, dávali mu jednoho muže a 

jednu ovci. Nakonec král vyhlásil nařízení, že se losem určí někdo z dětí 

a mládeže, ať je chudý nebo urozený. Tak byly náhodně vybírány oběti, 

dokud los nepadl na královskou dceru Cleolindu. Král sliboval lidem 

zlato a stříbro, když nechají jeho dceru naživu, ale obyvatelé se 

rozhořčili: "Vy jste vyhlásil to nařízení a naše děti jsou teď mrtvé, vaše 

dcera musí být také obětována, jinak podpálíme váš palác a vás s ním". 

Král se rozplakal a řekl dceři: "Nikdy neuvidím tvou svatbu." Poprosil 

obyvatele o 8 dní odkladu a ty mu byly přislíbeny. Pak král ustrojil svou 

dceru jako nevěstu a dal jí své požehnání, jakoby se vdávala. Odvedl ji k 

místu, kde drak žil, a odešel.  

Právě projížděl kolem svatý Jiří na koni, a když uviděl dámu, ptal se jí, 

co zde sama dělá. Princezna Cleolinda odpověděla: "Jděte rychle pryč, 

mladý člověče, jinak také zahynete." A vypověděla mu všechno o tom, 

jak musí být dodána za potravu drakovi. Jiří jí na to řekl: "Nic se nebojte, 

já vám pomohu." Ona však nesouhlasila a prosila ho: "Pro lásku Boží, 

jděte svou cestou a nechte mne tu mému osudu. "Tak tam spolu mluvili, 



když se objevil drak. Jiří vytáhl meč, udělal na něm znamení kříže a 

směle vyrazil proti drakovi. Udeřil ho mečem a drak zraněný padl k zemi. 

Jiří zavolal služku, aby mu přinesla opasek a ten drakovi uvázal kolem 

krku. Drak se najednou choval mírně a nechal se služkou odvést do 

města. Když ho lidé viděli, prchali do hor a volali: "Běda ! Běda ! Nyní 

všichni zemřeme!" Svatý Jiří došel až k nim a pravil: "Ničeho se nebojte, 

věřte v Boha, Ježíše Krista a nechte se pokřtít, já pak zabiji draka." Král i 

všechny osoby se daly pokřtít. Jiří draka zabil úderem do hlavy a pak 

poručil, aby připravili čtyři dvojkolové kočáry s voly a odvezli draka z 

města ven. 

Král také nabídl Jiřímu velké množství peněz, ale Jiří to odmítl, a 

věnoval ho chudým. ” 

 

 

 

 

 

 
Otázky k textu - 20 min 
 

Dětem položte návodné otázky, aby si příběh shrnuly a zamyslely se nad ním. 

Společně pak na ně odpovídejte.  

 

 

1. Jaké vlastnosti vystihují rytíře v legendě? 

2. Co cítili obyvatelé země sužované drakem? 

3. Proč se rytíř rozhodl vypořádat se s drakem? 

4. Myslíte si, že existují obdobní “rytíři” i v dnešní době?  

 

 

 
 



Vycházka a zamyšlení - 30 min 

 

Cíl: získat seznamy věcí, které se skautům a skautkám líbí v okolí klubovny a 

které se jim naopak nelíbí 

 

Průběh: Rozdělte účastníky na menší skupinky a nechte jim 10 - 15 min na to, 

aby si zmapovali okolí klubovny. Při tomto mapování musí vzniknout seznam 

věcí, které se jim v okolí klubovny líbí (např. upravené záhonky, dětské hřiště, 

čisté chodníky…) a seznam, které se jim nelíbí (např. odpadky kolem řeky, 

nedopalky cigaret na zemi, oprýskané omítky,...) 

 

Po návratu do klubovny každé skupině předejte (nebo přečtěte) tento krátký 

dopis: 

 

“Jedna z mnoha oblastí, ve které by se rytířské vlastnosti mohly 

uplatnit, je i veřejný prostor. Je to prostor, který nás obklopuje, ve 

kterém žijeme. Stačí otevřít dveře od domu či od klubovny. Do tohoto 

prostoru neustále vstupujeme, měníme ho. Patří do něj architektura, 

příroda, lidé a jejich aktivity v ulicích.  

V seznamu, který jste vytvořili, označte věci, které byste sami mohli 

nějak změnit. U vyznačených bodů se pak zamyslete, jak by se dalo 

nějaké změny dosáhnout.” 

 

 

 

 

 

5. Závěr - 10 min 

 

Na závěr skupiny přednesou výsledky svého pozorování i ostatním a 

vzájemně si mohou nasdílet své postřehy.  

 

 

 

 



   Nezapomeňte: seznamy přepište, oskenujte nebo   

      vyfoťte a pošlete nám je do 5. 5. 2015 na mail  

       vprostoru@skautskyinstitut.cz  

   Děkujeme!     

            A také děkujeme, že jste se společně s vaším    

          oddílem zapojili! Budeme rádi za všechny vaše   

        podněty, připomínky a nápady! 

 

 
 

V Prostoru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KATEGORIE: ROVEŘI A RANGERS 

 

Na svatého Jiří vylézají hadi a štíři. 
(lidová pranostika) 

 

Program jsme rozdělili do několika etap. První začíná legendou o svatém Jiří: 

 

“ Podle legendy jednou přijel rytíř Jiří do města Silené v Lybii, 

kde měli velký močál. U něj se usadil velký drak, který otrávil celou zemi. 

Všichni obyvatelé města se shromáždili, aby ho zabili, ale když jej 

zblízka uviděli, prchali. Jednou za čas přicházel drak k městu, a když na 

lidi dýchnul, otráveni zemřeli. U močálu se nacházel pramen, který 

město zásoboval, a tak museli každý den na chvíli vypudit draka z 

hnízda kvůli vodě. Proto mu obyvatelé začali dávat každý den dvě ovce, 

aby více neškodil. Když už ovcí ubývalo, dávali mu jednoho muže a 

jednu ovci. Nakonec král vyhlásil nařízení, že se losem určí někdo z dětí 

a mládeže, ať je chudý nebo urozený. Tak byly náhodně vybírány oběti, 

dokud los nepadl na královskou dceru Cleolindu. Král sliboval lidem 

zlato a stříbro, když nechají jeho dceru naživu, ale obyvatelé se 

rozhořčili: "Vy jste vyhlásil to nařízení a naše děti jsou teď mrtvé, vaše 

dcera musí být také obětována, jinak podpálíme váš palác a vás s ním". 

Král se rozplakal a řekl dceři: "Nikdy neuvidím tvou svatbu." Poprosil 

obyvatele o 8 dní odkladu a ty mu byly přislíbeny. Pak král ustrojil svou 

dceru jako nevěstu a dal jí své požehnání, jakoby se vdávala. Odvedl ji k 

místu, kde drak žil, a odešel.  

Právě projížděl kolem svatý Jiří na koni, a když uviděl dámu, ptal se jí, 

co zde sama dělá. Princezna Cleolinda odpověděla: "Jděte rychle pryč, 

mladý člověče, jinak také zahynete." A vypověděla mu všechno o tom, 

jak musí být dodána za potravu drakovi. Jiří jí na to řekl: "Nic se nebojte, 

já vám pomohu." Ona však nesouhlasila a prosila ho: "Pro lásku Boží, 

jděte svou cestou a nechte mne tu mému osudu. "Tak tam spolu mluvili, 

když se objevil drak. Jiří vytáhl meč, udělal na něm znamení kříže a 

směle vyrazil proti drakovi. Udeřil ho mečem a drak zraněný padl k zemi. 

Jiří zavolal služku, aby mu přinesla opasek a ten drakovi uvázal kolem 

krku. Drak se najednou choval mírně a nechal se služkou odvést do 

města. Když ho lidé viděli, prchali do hor a volali: "Běda ! Běda ! Nyní 



všichni zemřeme!" Svatý Jiří došel až k nim a pravil: "Ničeho se nebojte, 

věřte v Boha, Ježíše Krista a nechte se pokřtít, já pak zabiji draka." Král i 

všechny osoby se daly pokřtít. Jiří draka zabil úderem do hlavy a pak 

poručil, aby připravili čtyři dvojkolové kočáry s voly a odvezli draka z 

města ven. 

Král také nabídl Jiřímu velké množství peněz, ale Jiří to odmítl, a 

věnoval ho chudým. ” 

 

 

Legenda - 15 min 

Roverský rádce či vedoucí skupiny přečte legendu o svatém Jiří a každý si 

napíše odpovědi na tyto otázky: 

 

1. Jaký/é problém/y se v legendě řeší? 

2. Kdo přichází s řešením? 

3. Prostranství s jakou funkcí drak okupoval a komu patřilo? 

4. Jak se k draku stavělo obyvatelstvo? 

5. Jak legenda dopadla pro rytíře, obyvatelstvo a pro draka? 

 

 

 

 

 

Křídování - 20 min 

Každý rover dostane dvě barevné křídy rozlišných odstínů.  

Jeho úkolem je vyjít ven z klubovny a podívat se po okolí. Jednu barvu si 

vybere jako pozitivní a druhou jako negativní. 

 

Pozitivní barva - barevně označí PĚT věcí, které se mu ve veřejném prostoru 

(prostor, který ho obklopuje) líbí (např. květiny, lavičky, lidi,...) 



Negativní barva - barevně označí PĚT věcí, které se mu ve veřejném 

prostoru nelíbí (odpadky, rozbité hřiště,…) 

Na vyznačování mají přesně stanovený čas 20 min! 

 

 

 

 

Seznam - 30 min 

Po uplynutí stanovené doby se všichni společně sejdou a sepíší dohromady 

dva seznamy.  

Na jeden papír pozitivní věci a na druhý negativní věci. 

 

Společně pak hledají odpovědi na následující otázky: 

 Proč některé věci vnímají negativně? (estetika, hygiena, …?) 

 Proč některé věci vnímají pozitivně? 

 Kdo všechno je za pozitivní i negativní věci zodpovědný? 

 Co pro zlepšení nebo zachování daných jevů může udělat každý z 

nás? 

 

 

 

 

Znovu legenda - 25 min 

Poslední částí je shrnout si věci, na které jsme během schůzky přišli a to 

napsáním krátkého textu. Roveři si samostatně nebo po dvojicích vyberou 

jedno téma ze seznamu negativních jevů v jejich okolí. A pokusí se napsat 

novou legendu o svatém Jiřím, ale v “novém kabátě”. Mohou využít návodných 

otázek z první části i závěrečné diskuze. 



Návodné otázky: 

1. Jaký problém se řeší? 

2. Kdo přichází s řešením? 

3. Jakou funkci plní prostor, ve kterém se problém nachází a komu daný 

prostor patří? 

4. Jak se k problému staví obyvatelstvo? 

5. Jak “legenda” dopadne pro “rytíře, obyvatelstvo a pro draka”? 

 

Na závěr si legendy přečtěte, samozřejmě, všechno by mělo být dobrovolné. :) 

 

 

 

 

 

 

   Nezapomeňte: seznamy přepište, oskenujte nebo   

      vyfoťte a pošlete nám je do 5. 5. 2015 na mail  

       vprostoru@skautskyinstitut.cz  

   Děkujeme!     

            A také děkujeme, že jste se společně s vaším    

          oddílem zapojili! Budeme rádi za všechny vaše   

        podněty, připomínky a nápady! 

 

 
 

V Prostoru. 

 



PŘÍLOHY: 

 

 

 

 

statečnost       
 

věrnost         
 

štědrost  
 

fyzická zdatnost 
 

spravedlnost  
 

úcta k druhým 

statečnost       
 

věrnost         
 

štědrost  
 

fyzická zdatnost 
 

spravedlnost 
 

úcta k druhým 


