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Jack byl taškář a velký opilec. V předvečer  svátku Všech svatých se pořádně opil. Jeho duše už toho měla tak akorát

dost, a proto se rozhodla, že ho opustí. Najednou se však objevil ďábel, který už na duši čekal a chtěl si ji odnést s

sebou do pekla. Jackovi se umřít nechtělo, a proto poprosil ďábla o pár mincí na poslední pivo a slíbil mu, že hned

potom s ním v poklidu odejde do pekla. Ďábel u sebe žádné peníze neměl, ale Jack trval na tom, že pokud s ním

má odejít, musí se v peníze sám proměnit. Ďáblovi se do toho moc nechtělo, ale nakonec si to rozmyslel a

souhlasil. Když Jack zaplatil hospodskému, jednu minci si nechal a dal si ji do váčku. Přelstil tak ďábla a ten se

nemohl proměnit zpět do své původní podoby. Prosil Jacka, aby ho pustil, ale on mu sdělil, že ho pustí jen pod

jednou podmínkou – pokud mu dá ještě rok života navíc. Ďáblovi nezbylo nic jiného než souhlasit. Jack měl celý

rok na to se polepšit, ale neudělal to – pil mnohem víc a všem vykládal historku, jak oklamal ďábla. 

Po roce se ďábel vrátil, Jack  ho prosil, žadonil a hádal se. Ďáblovi tak vyschlo v krku a potřeboval uhasit žízeň.

Zrovna stáli pod jabloní, kde rostlo poslední jablko, které bylo hrozně vysoko. Jacka napadlo, jak ďábla podruhé

přelstít. Ďábel mu věřil. Vylez Jackovi na ramena a chtěl jablko utrhnout, Jack byl ale mazaný a vyřezal do jabloně

kříž a ďábel nemohl ze stromu slézt. Ďábel ho přemlouval a sliboval mu hory doly, ale Jack mu řekl, že ho pustí

pokud mu slíbí, že nad ním peklo už nikdy nebude mít moc. Ďábel neměl jinou možnost než souhlasit. Jack ho

pustil a ďábel odešel. Za další rok duše Jacka opustila a on zemřel. 

Jenže co s hříšnou duší, která nemůže do pekla? Do ráje ho kvůli velkému množství hříchů nepustili. Takže Jack

nemohl ani do pekla, ani do nebe. Teprve teď Jack pochopil, že vlastně ďábla  vůbec nepřechytračil. Pekelníkovi se

Jackovi duše přeci  jen zželelo. Dal jí uhlík, o který se smí jednou za rok ohřát a posvítit si na nekonečnou cestu

světem. Ten den je právě v předvečer svátku Všech svatých. Aby Jackova duše uhlík neztratila a aby uhlík nevyhasl,

ukryl ho do vydlabané řepy. Proto dnes lidé vydlabávají dýně a dávají do nich svíčky, aby se u nich mohla Jackova

duše ohřát a na oplátku je ochránit před vším zlým.

Halloween x dušičky

Peťa a Míša

je anglosaský lidový svátek, který se slaví 31.října

děti se oblékají do strašidelných kostýmů a chodí koledovat od domu k domu s pořekadlem "Trick or

Treat"

zvyky Halloweenu se rozvinuly v Irsku

tradičními znaky Halloweenu jsou vyřezávané dýně se svíčkou uvnitř

Halloween se slaví ve státech: Kanada, Irsko, Austrále, Spojené království, Japonsko, Spojené státy

americké, Švédsko

Halloween

Dušičky

Svátek, který slavíme 2. listopadu

Jedná se o Památku zesnulých

Dříve lidé chodili koledovat a dostávali "kosti svatých"

Na dušičky je zvykem navštěvovat své blízké na hřbitově, zapálit jim svíčku a zavzpomínat na ně

Jako každá tradice, i Dušičky mají svůj příběh. Povídá se, že v ten to den mohly duše zemřelých zpátky na svět,

aby pomáhaly svým blízkým, nebo naopak škodily těm, kteří jim v životě ublížili. Podle legendy světlo svíček má

pomoci duším najít cestu zpět ke svým blízkým.

Legenda o Jackovi



kvíz

2. Jak se jmenuje naše nejmladší družinka?
a) v 7.00

b) v 7.30

c) v 8.00

d) v 9.30

V kolik hodin je na táboře budíček?1.
a) Lumíci

b) Pandy

c) Trempíci

d) Medvídci

3. Kdo je vůdce skautů v Opočně?
a) Domča

b) Maruška

c) Madla

d) Věrka

5. Historicky významnou stavbou Opočna je...

a) Opočno pod Orlickými horami

b) Opočno

c) Opočno nad Metují

d) Opočno u Dobrušky

4. Jak zní celý název města Opočna?

a) Renesanční zámek

b) Konzum

c) Opočenská mlékárna

d) Večerka

6. Jak se jmenuje "spona", kterou nosíme na šátku?
a) Slib

b) Turbánek

c) Odborka

d) Vyznamenání

7. Na jaký hudební nástroj hraje Anitka večerku?
a) Trubku

b) Saxofon

c) Klavír

d) Housle

8. V kolik hodin je táborová večerka?
a) 22:00

b) 21:00

c) 21:30

d) Žádná večerka není

9. Ve které ulici je naše klubovna?
a) Severní

b) Pitkova

c) Jiráskova

d) Dobrušská

10. Kdy se staví táborová kuchyň?
a) Na bourání

b) Když přijedou děti

c) Na stavění

d) Žádnou kuchyň nemáme

Eliška



Opočenské okénko

Klárka

Státní zámek Opočno

Dva významné rody, které opočenský zámek v průběhu let vlastnily,

byli Trčkové z Lípy a Colloredo-Mannsfeldové.

První pán z rodu Trčků byl Mikuláš Trčka z Lípy. Ten nechal pro

manželskou nevěru zazdít ve sklepení a zemřít hladem svoji

manželku Kateřinu. Takže je možné, že Kateřina na Opočně někde

straší.

Vilém Trčka z Lípy nechal přestavit nevlídný kamenný hrad na nádherný

renesanční zámek.

Na konci 17. století zámek vyhořel – byla zničená celá střecha a stropy druhého patra se propadly

dolů. Majitelé si ale mohli dovolit nákladnou opravu. Tehdy dostaly fasády červenou barvu a

Opočnu se začalo říkat Červený Opočen.

Zámek stojí na skále z vápencového kamene opuky. Od opuky je odvozen název zámku i celého

města – Opočno. 

To jediné, co zůstalo z gotického hradu, je pouze válcová bašta, které se přezdívá hladomorna. A

to i přes to, že tam nikdy žádná hladomorna nebyla a nikdy se tak ani nepoužívala. 



Morseovka

Domča
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Žili byli v jedné chaloupce na kraji lesa tatínek s maminkou a ti měli dvojčata. Tatínek jim dal jména Petr a Jan.

Oba chlapci se již od dětství nenáviděli. Už jako malí se spolu prali a dělali si naschvály. A jak tak rostli jako z vody,

jejich lumpárny byly horší a horší. Když už jim bylo skoro osmnáct let, poslal je otec do světa. Oba již byli připraveni

a těšili se na poklady i nástrahy, které na ně svět chystá. Otec jim dal poslední radu, matka je se slzami v očích

objala a řekla: „Vraťte se mi zdraví a šťastní.“ A potom vyrazili každý jiným směrem do velkého světa.

Petr se vydal směrem do lesa a šel po stezce dál a dál. Šel a šel a šel dál a dál, až narazil na pokácený strom, který

ležel napříč přes stezku. Podlézt ho nešlo, přelézt také ne, musí ho obejít. Když tu náhle vyskočili zpoza stromů

loupežníci a Petra přepadli. Svázali mu ruce, nohy, dali mu roubík a odvlekli ho do jejich jeskyně, kde žili.

Jan se vydal směrem ke skalám, ale oba bratry to táhlo směrem k městu, které bylo za lesem, takže za skalami

zabočil také k lesu, a dál šel po stezce. Znenadání se propadl do díry v zemi a kolem díry se seběhlo tucet

loupežníků. „Sláva, to je dneska už druhej!“, křičeli a radovali se. Potom ho svázali a odvedli do svého doupěte. 

Petr se probudil a hned sykl bolestí, na hlavě měl velkou bouli po tom, co ho někdo praštil. Rozhlížel se, kde to

vlastně je a zjistil, že sedí v jeskyni a kolem něj nikdo není. Náhle uslyšel křik a hukot. Do jeskyně se přiřítila banda

neoholených a nečesaných špinavých loupežníků, kteří vedli jeho bratra Honzu. „Vedle něj nebudu sedět!“ zakřičel

Petr a snažil se odšoupnout dál od svého bratra. Také Jan se snažil odvrátit od Petra.

Loupežníci je tam nechali, a tak mohli oba přemýšlet. Po chvíli si oba uvědomili, že musí spolupracovat, nebo se

odtamtud nedostanou. Mrkli na sebe a nenápadně se k sobě přitočili. „Na všechno přikyvuj a pokud to vyjde, tak se

odsud dostaneme.“ řekl Honza Petrovi. Potom mu ještě řekl, aby se k němu pořád choval nenávistně jako předtím.

Petr přikývl a začala jejich akce. Loupežníci si mezitím vařili oběd a přemýšleli, co udělají se svými zajatci. Vařili na

ohni a v celé jeskyni bylo zakouřeno. „Pánové, já jsem náhodou kamnář a mohl bych vám tady udělat komín,

kdybyste mě a mého bratra rozvázali.“ řekl Honza. Tak loupežníci oběma bratrům rozvázali ruce. Honza s Petrem

poskakovali po jeskyni jako tučňáci. Pak ale vylili polévku na loupežníky a začali se s nimi bít hlava nehlava. Když

už všichni leželi kolem na zemi, rozvázali si navzájem pouta na nohách a šli do města pro stráže. 

Když stráže odvedly loupežníky do hladomorny, vrátili se zpět domů a zjistili, že si nepřinesli žádný poklad, ani

krásnou nevěstu, ale že nalezli největší bohatství - přátelství...

Pepa

Pepův příběh na dobrou noc
Dva bratři



waggs a wosm

WAGGGS je skupina pro skautky a WOSM je skupina pro skauty, nyní i pro skautky.. 

Tyto organizace se snaží uskutečnit myšlenku bratrství všech skautů z celého světa. Vzájemně si

pomáhají (např. organizují společné kurzy, tábory, finančně si pomáhají apod.).

 WOSM vzniklo v roce 1920, bylo založeno Robertem Baden-Powellem. WAGGGS bylo též založeno

Robertem Baden-Powellem, ale až v roce 1928. 

Také jste určitě slyšeli o akci Jamboree, která se pořádá každé čtyři roky. Je to událost, při které se

sejdou skauti a skautky z různých zemí celého světa ve věku 12-18 let. Příští, dvacáté páté Jamboree

by se mělo uskutečnit v Jižní Koreji v roce 2023. Víte kdy a kde bylo poslední Jamboree?

WAGGGS* (the World Association of Girl Guides and Girl Scouts) a WOSM (the World

Organization of the Scouts Movement) jsou dvě asociace a každý z nás je součástí jedné z nich.
*čteme /wejgz/

WAGGGS WOSM

Ani

Co se stalo 11.11. ?
Tuto středu, tedy 11. Listopadu, slavíme Den válečných

veteránů. 

V tento den si připomínáme ty, kteří bojovali ve válkách za svoji

vlast, národ a svobodu. Ve stejný den, totiž v roce 1918 v

železničním voze kousek od francouzského města Compiégne

[kumpjeň], přesně v 11 hodin, podepsala Německá říše příměří

se státy Dohody (což byla válčící strana v první světové válce) a

tím válka, přezdívaná Velká (také první světová), skončila. 

Den veteránů si připomínáme nošením květu vlčího máku na

klopě, který si můžeme v tyto dny koupit a přispět tak na

pomoc válečným veteránům a invalidům.

Venca



Ambulanční uzel neboli plochá spojka se používá především na spoje, při

kterých je nutné, aby uzel nebyl hranatý a netlačil (např. vázání šátku na

zlomenou ruku). Pro účely spojování provazu a lan není příliš spolehlivý.

Nauč se Ambulanční uzel!

Domča

"Levej přes pravej."

"Pravej přes levej."

Hotovo!



Koncem roku 1935 Masaryk ze zdravotních důvodů

abdikoval a 14. září 1937 zemřel. Jeho pohřeb se stal

velkou národní manifestací za svobodu a demokracii.

kdo byl...?
Tomáš Garrigue Masaryk

Tomáš Garrigue Masaryk ( T.G.M, TGM, Prezident Osvoboditel, tatíček národa ) byl československý

státník, filozof, sociolog, pedagog a první prezident Československé republiky.

Tomáš Masaryk pocházel z chudé rodiny. Otec, původem Slovák, byl kočí, matka pracovala jako

kuchařka. Při studiích v Lipsku se seznámil se svojí budoucí manželkou, Američankou Charlottou

Garrigueovou, a v New Yorku se s ní oženil.

V červnu 1915 poprvé veřejně vyhlásil požadavek samostatného státu.

V únoru 1917 odjel Masaryk do Ruska shromažďovat

vojsko (Československé legie ), aby svému programu dodal

větší váhu.

„Láska pravá spočívá na naději.“

Táňa

Svých styků, znalostí a zkušeností Masaryk využil, když roku 1914 několikrát cestoval na západ Evropy

a prostřednictvím osobností seznamoval světové politiky s českými požadavky. Roku 1915 pak

odcestoval společně s dcerou Olgou do Švýcarska. Nemohl se již vrátit, protože v Rakousku-Uhersku

na něho byl vydán zatykač. Jeho spojkou s domovem pak byli Edvard Beneš a další přátelé.

Zpráva o revoluci v Praze a vzniku Československa dne

28. října 1918 zastihla Masaryka ještě v Americe, stejně

jako zpráva o jeho zvolení prezidentem.

první československý prezident



Tato šifra je založená na principu  klávesnice tlačítkových mobilních telefonů. Velké číslo udává

"chlíveček", malé číslo představuje konkrétní písmeno v řádku.

šifry

Domča

Telefonní šifra

Klíč: 

1.      Světlušky

Slibuji, že se budu snažit hledat Pravdu a Lásku, být prospěšná své vlasti a zachovávat zákony světlušek. 

2.      Vlčata

Slibuji, že vynasnažím být poslušným vlčetem své smečky, se kterou budu hledat Pravdu a Lásku, že každý

den vykonám jeden dobrý skutek.

3.      Skauti a skautky

Slibuji, na svou čest, jak dovedu nejlépe sloužit nejvyšší Pravdě a Lásce věrně v každé době, plnit povinnosti vlastní a zachovávat zákony skautské, duší i tělem být

připraven(a) pomáhat vlasti a bližním.



recept

Domča

Doba nás nutí zůstávat doma a Vám se už určitě, ostatně stejně jako mně, zastesklo po legendárním

táborovém kakajíčku. Naštěstí není složité na přípravu, tak si ho pojďme společně uvařit! 

Na přípravu kakaa budeme potřebovat

mléko a Granko.

Hrneček s mlékem vložte na 1,5 minuty do

mikrovlné trouby.

Hrneček naplníme mlékem.

Přidáme 6 lžiček kakaa 

(více, nebo méně - podle chuti).

Dobrou chuť! 



křížovka

Domča

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10

11.

12.
Tajenka: ... .........!

 Co vozí maminky na tábor k snídani?1.

2. Jak zní heslo světlušek?

3.  

4. 

 Jak se jmenuje řeka, která protéká Opočnem?

5.  Co měla Domča ve stanu?

6.

7.  (Poslední záchrana)

8. Velmi jedovatá rostlina

9. Říkanka k písmenku .- ?

10. Jak se jmenuje paní, která na táboře vaří ty největší dobroty?

11.

12. Jak se říká místu, kde se skauti schází?



vyrábění

Potřeby: papír, nůžky, lepidlo, pastelky

Náťa

Papír přeložíme, aby nám

vznikl trojúhelník a zbytek

odstřihneme. 

Vznikne čtverec.

1.

2.

3. Ohneme dva cípy trojúhelníku

tak, aby měly stejnou velikost.

4. Ohneme poslední cíp a získáme

pusinku.

 5. Ze zbytku papíru vystříhneme

čumáček, který lepidlem

přilepíme.

6. Hotovo!

Pejsek





Potkají se dva psi a jeden druhému říká: 

„Kam jdeš?“ 

„S blechama k veterináři.“ 

„To je zvláštní, já je mám dva roky a ještě mi neonemocněly!“

„Haló, volám ohledně toho hlídacího psa, co jsme od vás koupili. 

Můžete nám poradit, jak to máme zařídit, aby nás pustil domů?“

Kapr říká kaprovi: 

„Hele, Pepo, věříš na život po Vánocích?“

Omlouvá se zajíc hadovi:

 „Promiň, že jsem se ti posmíval, že nemáš nohy.“ 

Had: „Ale, to nic není!“

 Zajíc: „Tak, ruku na to!“

Při přírodopisu: Učitelka:

„Děti, každý z vás mi řekne jednu část neživé přírody."

 Začne Pepíček. 

Pepíček: „Mrtvé moře.“

Hurvínek s Máničkou jsou v kině.

 Hurvínek: "Máničko sedí se ti dobře?" 

"Ano!" 

Hurvínek: "Vidíš dobře?" 

"Ano!" "Tak si to pojď se mnou vyměnit!"

"Mami, nemáš náhodou deset korun pro starého a chudého pána?"

 "To je od tebe ale milé. A kdepak je?"

 "Stojí na rohu a prodává zmrzlinu."

 „Maminko, co to nosíš v bříšku?“ 

„Miminko.“

 „A máš ho ráda?“ 

„To víš, že jo.“ 

„Tak proč jsi ho snědla?“

a teĎ něco pro zasmání...

Míša


