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Maršov 11. - 24.7.2020

vzpomínka na tábor

Jako každý rok se i letos konal skautský tábor v Maršovském údolí. Během těchto dvou týdnů

někteří složili slib, jiní splnili Tři kapky rosy, Tři vlčí tesáky, nebo Tři orlí pera. I přes pršlavé počasí

a chladné noci  jsme se jen těžko vydávali na zpáteční cestu k autobusu. 

Míchca a Anitka



kvíz Tajenka: Nejoblíbenější jídlo na táboře .. ....... ...😍

2. V jaké abecedě se používají tečky a čárky?
J) Antonín Benjamin Svojsík

K) Marie Terezie 

L) Domča a Klárka

 1. Kdo založil skauting v Česku?
C) Číselné 

D) Žádná taková neexistuje

E) v Morseově

3. Jaké je heslo světlušek a skautek?
Q) Dělej si co chceš 

R) Naší snahou nejlepší buď čin a Buď připravena 

S) Pamatuj a Buď připravena

5. Kdo je patronem skautů?

L) Tužka 

M) Ovladač k televizi 

N) Náplast

4. Co nepatří do KPZ?

A) Svatý Jiří (24.4.)

N) Svatý Vojtěch 

O) Madla

6. Kdo nám na táboře nejlépe vaří?
Z) Zdenda a Kabel 

Ž) Věrka a Michal 

K) Nikdo vůbec a mi tam nechutná�

7. Kolik měly holky na táboře TOI TOI(ek)?
C) 12 

D) 1 

E) 6

8. Jakou barvu měla letos trička?
N) Peprmintovou

M) Černou 

O) Bílou

9. Kam jezdíme na tábor?
X) Maršov nad Metují 

Ý) Police nad Metují

Z) Trčkov

10. Jaké bylo téma letošní celotáborové hry?
Q) Pevnost Boyard 

R) Piráti z Karibiku

S) Historie skautingu

11. Pamatuje si ještě na otázku z celotáborové hry 

,,Kdo má největší nepořádek ve stanu?“ ? 

W) Eliška 

X) Všichni mají ve stanu krásně uklizeno 

Ý) Domča

12. Co nám letos přibylo nového do tůně?
R) Skluzavka

S) Nic 

T) Nafukovací blbůstky

Štěpa



KáPéZetka (Krabička Poslední Záchrany, KPZ)  je malá krabička obsahující

všechny potřebné věci, které ti mohou pomoci, když jsi v koncích. Určitě si ji

nezapomeň vzít na výpravu, výlet, nebo jakoukoliv cestu do neznáma. 

Pokud ji ještě nemáš, právě teď je ideální chvíle si ji vyrobit, nebo ji doplnit!

Už máš svoji Kápézetku?

Krabička poslední záchrany  obsahuje:

- svíčku

- pár zápalek a škrtátko

- kousek březové kůry (k zapálení ohně)

- kousek papíru

- tužku

- poštovní známku

- kousek křídy (zabalit)

- jehlu a nit

- špendlíky zavírací + obyčejné 

- knoflíky

- 2-3 různě velké hřebíky

- polštářkové náplasti

- malý obvaz

- kousek slabého drátku a provázku

- gumičky

- prádelní gumu (do kalhot)

- několik drobných mincí (do 50 Kč)

- lístek s telefonními čísly a čísly na rodiče (nalepit na vnitřní stranu víčka)

Všechny věci se musí do krabičky vejít! (Osvědčily se krabičky na mýdlo).

Klárka



kudy vede cesta do přírody?

Pomůžeš chlapečkovi najít cestu skrz bludiště?

Klárka



Nauč se dobráčka!
Dobráček, neboli uzel dobrého skutku. Uvazuje se na skautském šátku a

rozvázat se smí až po vykonání dobrého skutku. Zvládneš ho uvázat i ty?

Klárka



O prázdninách roku 1938 odjel do Ruska, ale 

protože špatně snášel tamní podmínky, 

po dvou měsících se vrátil. Nakazil se

streptokokovou infekcí a 17. září zemřel. Je

pohřben na Vyšehradském hřbitově v Praze.

Písničková šifra

Dávám by nesnes' sbohem ani pes. všem Žhavý břehům rudý oči proklatejm,

Který a drápy v krvavý, spárech kosti chřestěj' má ďábel v rytmu sám, kastanět,

Bílou přídí strašidelný vytí šalupa a skřeky My Grave chraplavý, tak to Mířím je

hejkal, k útesům na to, který vemte znám. Jed.  Jen Divnej tři jekot kříže po z

bílýho lesích kamení se prohání někdo až v do písku žilách poskládal. slzy tuhne

v očích krev měl a v a zuby ruce cvakaj' SOS znavený, utichá až lodní u potoka

deník, pod strání, co sám jó, do něj takovýhle řvaní
Štěpa

Poznáš, které texty písniček se pomíchaly? Znáš je nazpaměť? 

kdo byl...?
Antonín Benjamín Svojsík

Narodil se 5. září 1876 v Praze.

Byl zakladatel českého skautingu a

významně ovlivnil český skaut.

V roce 1911 sestavil „pokusnou“ skautskou

družinu a získal pro spolupráci další známé

osobnosti ( např. Tomáše G. Masaryka nebo

Karla Kramáře ). 

V roce 1915 začal vydávat časopis JUNÁK, 

který vydával i během války.

Skauti se po válce zapojili do Národního výboru. 

Byla založena skautská pošta.

"Skauting vylučuje totalitu, totalita vylučuje skauting." 

Táňa



Morseovka
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.-/.-/.../..//
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-././.---/.-.././.--./..//
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-.-./../-.// !
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.--./.-./../.--./.-./.-/...-/./-.// !

Eliška

-./.-/--../-../.-/.-.// !

Morseovka je abeceda složená pouze z teček . a čárek – . 

Při zvukovém signálu by jedna čárka měla být dlouhá jako 3 tečky.  Zvuková pauza

mezi slovy  trvá 7 teček. Používá se zvukový, nebo světelný signál.

Morseovku mohou používat k dorozumívání i lidé, kteří se nemohou hýbat – například

mrkají, nebo tisknou ruku.

Morseovku vymyslel americký malíř a sochař Samuel Morse.

SOS je nouzový signál na moři. Znamená to „Save Our Souls“  (česky: Spaste naše duše).



šifry

Domča

Abyste se doma nenudili a zkusili si taky něco trochu jiného než na

schůzkách, našli jsme pro vás další způsob šifrování. Aby to nebylo tak

úplně jednoduché, šifra se bude skládat ze zlomků. V tabulce, kde budete

hledat písmenka dvě chybí – jedno písmenko je Q, druhé je CH (protože

CH můžeme rozdělit na dvě písmenka C a H). 

První číslo „čitatel“   udává sloupec a druhé číslo „jmenovatel“    udává

řádek. Háčky a čárky (diakritika) budou vždy nahoře (u čitatele).

Lesy, voda, vzduch v nich junácký duch. Svornost, láska, písnička Opočenská jednička.

Lesem, vodou obtočen, je náš milý Opočen.

KLÍČ:

1.

2.



Hádanky

 Jedna hlavička, jedna nožička. Hlavička když zčervená, konec nožky

znamená. Co je to?

1.

2. Kdo mě krmí, zmenšuje mě. Kdo mi ubírá, zvětšuje mě - kdo jsem?

3. Co je to? Před použitím je to černé, v průběhu červené a nakonec šedé?

4. Co je v minutě jednou a v momentě dvakrát?

Terka Kotlandová

5. Běžím, běžím, nemám dech. Přitom ležím na zádech. Kdo jsem?

6. Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co to je?

Sirka

Hlad

Uhlí

Písmeno M

Řeka

 Měsíc

    ŘEŠENÍ:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

křížovka

Anitka



Lidem se nelíbilo žít pod vládou rakouských císařů a stále více požadovali větší

samostatnost a národní identitu.

28.10.1918 Češi špatně pochopili text dopisu, který zaslal rakouskouherský

ministr zahraničí americkému prezidentovi, a mysleli si, že Rakousko-Uhersko

zaniklo. 

Lidé vyšli do ulic, bujaře slavili, začali likvidovat symboly Rakouskouherské

monarchie a spontánně začali zpívat píseň Kde domov můj, která se později

stala českou státní hymnou.

28.10. je státní svátek. Děti nechodí do školy, velká část dospělých nejde do práce a většina

obchodů zůstává tento den zavřená. Víš, proč je tento den vyhlášen státním svátkem?
Jak to tedy celé bylo?

28.10. slavíme den vzniku samostatného českého státu a je vyhlášený

státní svátek.

I když už Československo neexistuje, je 28.10.1918 důležitým dnem při

formování současného státu.

Před 28.10.1918 byly naše země součástí Rakouska-Uherska, které bylo

monarchií.

Prvním prezidentem nového státu byl jmenován Tomáš Garrigue Masaryk, předsedou nové vlády se stal Karel Kramář. 

Písně Kde domov můj? a Nad Tatrou sa blýska se staly národní hymnou. 

První dva roky po vzniku Československého státu byla státní vlajka složena z bílého a červeného pruhu. Modrý klín je na vlajce až

od roku 1920. Začaly se užívat tři státní znaky – malý znak, střední znak a velký znak.

V současnosti každý rok 28.10. probíhá na mnoha místech tradiční pokládání věnců, pietní akty a uctění památky těch, kteří při

boji za samostatnost Československa přišli o život. 

Prezident republiky v tento den jmenuje generály, účastní se vojenské přísahy Hradní stráže a udílí státní vyznamenání ve

Vladislavském sále na Pražském hradě.

Ve stejnou dobu jednali zástupci Čechů v čele s Karlem Kramářem ve Švýcarsku o možnosti vytvoření nového samostatného

státu.Moci se ujal Národní výbor, jehož nejvýznamnějšími představiteli byli Antonín Švehla, Alois Rašín, Václav Klofáč, Jiří

Stříbrný a Vavro Šrobár.

Tito politici bývají označováni jako „muži 28. října“. Večer vydala Národní rada zákon o zřízení samostatného státu a na

Václavském náměstí byla vyhlášena samostatnost.

Co se stalo 28.10. ?

Klárka

Najdeš v křížovce významné muže 28.října 1918?

Švehla, Rašín, Klofáč, Stříbrný, Šrobár, Masaryk, Kramář



vyrábění
V tomto 1. čísle, jsme si pro vás připravili skládání vlaštovek, já si zvolila těžší

variantu. Na vlaštovku vám zde přikládám foto návod. Vlaštovky si hezky

vyzdobte a pošlete nám jejich fotky na skautský Facebook, nebo na emaily

petrovak05@seznam.cz, dominika.sediva@seznam.cz.  Zároveň bychom vás

chtěli poprosit abyste své výtvory po skončení karantény přinesli - společně si s

nimi  vyzdobíme klubovnu❤.

Domča

Papír si z obou stran vyzdobte

a přehněte na půlku.

1.

 2. Vezměte dva horní rohy a

přeložte je podle obrázku

doprostřed.

 3. Potom si vlaštovku otočíte na

druhou stranu a přeložíte křídlo k

vyznačené půlce.

4. Vlaštovka je na světě!





Proč žijí žraloci ve slané vodě?

Protože v pepřové by kýchali.

"Pepíčku, máte lžíci na boty?"

"Ne, my boty nejíme."

Baví se dva kapři: "Nevíš o něčem k snědku?"

"Vím, ale má to háček!"

Potká Pepíček žábu a ta mu říká: "Pepíčku, polib mě." 

"Ne!" odpoví Pepíček. 

Žába znovu zaprosí: "Pepíčku, polib mě a něco dostaneš."

"No, proč ne," řekl si Pepíček a žábu políbí.

"A co dostanu?" zeptal se poté.

A žába na to: "Ekzém, ekzém!"

Plují dvě rybičky v moři a najednou nad nimi propluje ponorka.

"Viděla si to? Co to bylo?" povídá jedna.

"Ále, nic zvláštního, jenom lidi v konzervě."

„Tati je pravda, že mrkvička je zdravá na oči?“ ptá se malý Honzík. 

„Jistě Honzíku, už jsi snad viděl králíka s brýlemi?“

Neznámý chodec zastaví dva chlapce na chodníku a ptá se jich: 

„Kluci, vy jste sourozenci?“ 

„Ne, my jsme bráchové.“

Pepíček se ptá maminky, jestli ví, kolik kečupu je v jedné láhvi?

"Nevím, Pepíčku." 

"Já vím! Od gauče až ke dveřím!"

a teĎ něco pro zasmání...

Klárka


