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Během nedělního odpoledne 22.11. 2020 jsme od (nejen) skautských dobrovolníků převzali

dobroty a výrobky pro naše zdravotníky. Následně jsme je rozvezly jako poděkování a

vyjádření podpory do Oblastní nemocnice v Rychnově nad Kněžnou, Oblastní nemocnice v

Náchodě a Fakultní nemocnice v Hradci Králové. 

Tímto bychom chtěli poděkovat každému, kdo se jakýmkoliv způsobem zapojil (a že to

nebyli pouze skauti! ❤), vážíme si toho. 

Také bychom za pomoc s organizací a zprostředkováním rádi poděkovali paní Markétě Ch.

(zdravotní sestra FN HK), Janě J. (lékařka ON Náchod) a Kláře M. (zdravotní sestra ON RK).

dobroty do nemocnic

děkujeme. ❤

Skauti z Opočna



3. Co uděláš, když uvidíš, že někde hoří ?

4. Co uděláš, když uvidíš, že někdo vykrádá obchod?

důležitá telefonní čísla
Tak schválně – víte, kam se dovoláte, když vytočíte tato čísla?

155 - Když vytočíš číslo 155, můžeš přivolat zdravotnickou pomoc. Když jsem byla malá, učili mě si toto

číslo zapamatovat podle toho, že na konci je 5, která vypadá jako vozíček. Což je i docela pravda. Takže

pokud se nějaký váš kamarád nebo kamarádka  ošklivě zraní, tak by jste měli zavolat záchranku.

150 – Další důležité číslo je 150, na které zavoláme, když uvidíme, že někde hoří (např. dům). Toto číslo

jsem si zapamatovala díky tomu, že na konci je 0, která vypadá jako rybníček, nebo hadice (a hasiči hasí

požár vodou z hadice).  I toto číslo byste si taky měli rozhodně zapamatovat, protože se vám jednou

bude třeba hodit!

158 – 158 je telefonní číslo na policii. Dá se poznat podle toho, že na konci je 8 která, vypadá jako pouta

– pouta dávají policisté zatčeným lidem.

112 - 112 je tísňová linka. Tedy – když tam zavoláme a popíšeme situaci, tak  sami dispečeři vyhodnotí 

 situaci a následně posílají jednotlivé záchranné jednotky (záchranku, hasiče, policii, nebo všechny

naráz). 

2. Co vám připomíná číslo 0?

Q) Začnu panikařit a pobíhat sem, tam. 

R) Zavolám na číslo 158. 

Ř) Zavolám na číslo 150.

J) Zavolám na číslo 158. 

K) Začnu se smát a pokřikovat na něj. 

L) Zavolám na číslo 155 a budu pozorně poslouchat, co mi říkají.

kvíz
 Co vám připomíná číslo 5?1.

O) Vozíček 

P) Rybníček 

Q) Pouta

C) Pouta 

D) Rybníček 

E) Vozíček

Štěpa

E) Zavolám na číslo 158. 

F) Půjdu je zastavit sám. 

N) Nic, nebudu si toho všímat.

5. Co uděláš, když uvidíš, jak před tebou někdo z ničeho nic spadne

na zem a přestane dýchat?

Zavolal bys 155, kdyby si tvůj kamarád ..... (tajenka) loket?

ANO / NE



hádanky
 Dvě kukačky vedle sebe sedí, jedna durhou však nevidí. Co je to?1.

2. Nemotora skoro slepý, hlína se mu na nos lepí. Pracuje i v neděli, razí v zemi tunely.

3. Patří ti to, ale tvoji přátelé to používají víc než ty. Víš, co to je?

4. Nemá ruce ani nohy, a přece dveře otvírá. Co je to?

5. Má to hlavu jako kočka, má to nohy jako kočka, má to ocas jako kočka, mňouká to jako kočka, ale není

to kočka.

6. Všechny barvy duhy mají jejich tuhy.

Oči

Krtek

Tvoje

jméno

Vítr 

Kocour

Pastelky

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Domča

Víno Byly krásný máš a naše plány, markytánku, byla jsi

dlouhá noc můj se prohýří. Celej svět, Víno čas je máš vzal

a a chvilku nechal rány, spánku, starší jsme díky, jen díky o

pár verbíři. Let. 

Tenkrát Dříve byly než se děti rozední, malý, kapitán k ale

osedlání život rozkaz utíká, dává, ostruhami do už na

slabin koně táto pohání. Tam na slyší straně jinej, polední,

čekají ženy, i když si zlaťáky a sláva,  do výstřelů tak z

karabin zvon neříká. už vyzvání.

Poznáš, které dvě písničky se tu pomíchaly? Umíš je zazpívat?

Písničková šifra

Štěpa



kvíz

2.  Na jaké nástroje se hraje u táboráku?
L) Harry Potter

T) Čáp ztratil čepičku

B) Se Svojsíkem proti zlu

X) Máme doma ryby

P) S tebou mě baví svět

 Jaké bylo letošní téma táborové hry?1.
Y) na harfy

U) na kytary

K) na triangly

W) na klavíry

C) na housle

3. Jak se jmenuje zkouška, kterou letos splnilo

několik skautů?
R) Tři prasečí rypáky

J) Čtyři pavoučí nožičky

D) Tři orlí pera

Z) Čtyři hadí ocásky

S) Deset malých černoušků

5.  Jak se jmenoval zakladatel skautingu u nás?

Í) Lumíci

A) Prdíci

O) Žaludi

L) Záchodová prkýnka

M) Opočenská pětka

4. 

 Jak se jmenuje nejstarší družinka skautů?

M) Antonín Vitamín Svojsík

Č) Antonín Benjamín Svojsík

P) Klementýn Benjamín Antonín

Ý) Antonín Svojsík Antonín

A) Celestýn Antonín Spojsík

6. Jaké zvíře měla Domča s sebou na táboře?

L) kočičku

H) prasátko

E) štěňátko

U) lamu

V) velrybu

K) TOI TOI

R) AU AU

D) SMA ŽÁK

Y) KRUPI ŠMAJDA

V) RUMPL CIMR CAMPR

 Anitka

TAJENKA: 

Co odstartuje každý den na táboře?

7. Jak se jmenuje toaleta na táboře?



Morseovka

Ani
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Junáci vzhůru, volá den,

luh květem kývá orosen.

Sluníčko blankytem pílí,

před námi pouť vede k cíli.

Junáci, vzhůru, volá den,

junáci, vzhůru, volá den.

Junáci vzhůru, volá den.

Buď připraven, buď

připraven. V obraně dobra

a krásy, dožiješ vlasti své

spásy. Junáci vzhůru, volá

den

Buď připraven, buď

připraven



Opočenské okénko

Opočenská zmrzlina má více než 50 příchutí! Mezi nimi, kromě

vanilky a čokolády, například i Kaktus, Slaný karamel,

Mandarinka, Švestka, Rakytník nebo Sušenka.

Zmrzlinový stroj stojí zhruba 80 000 Kč – za to si koupíš 3 500

točených zmrzlin, nebo 5 333 kopečků zmrzliny.

Kde se ale zmrzlina vzala? Původně se vyráběl pouze vanilkový prášek v modrém obalu s

nápisem Mixar. Jednalo se o domácí vanilkovou zmrzlinu, kterou zvládl vyrobit každý. Zkus se

zeptat mamky nebo taťky, jestli si vzpomínají. 

Zajímá tě, jak se zmrzlina připravuje? Příprava je velmi jednoduchá – ve zmrzlinárně se rozmíchá

prášek (2 kg = jeden sáček) ve vodě (4 l)  a následně se naleje do zmrzlinového stroje, kde se

umíchá, zmrazí a je připravená k točení! 

Klárka

Opočenská zmrzlina

Opočenská mlékárna, kde se zmrzlina vyrábí, funguje

od roku 1936 (to je 84 let).



V jedné vesnici, u jednoho města, bydlela v jednom domku u jednoho sadu rodina. Táta, máma a

jejich syn jménem Jan. Už odmalička mu všichni říkali Honzo. Honza přímo miloval lezení po

stromech. Jako malý lezl v sadu pro ta nejvyšší jablka a hrušky, a jak rostl, šplhal na stále vyšší a vyšší

stromy. 

Jednoho dne, ale spadl z  jabloně a zlomil si nohu. Po dvou měsících léčení zase normálně chodil, ale

už nelezl na stromy, protože se bál, aby zase nespadl. Žil normální život normálního dítěte. Jednoho

dne se ale stala zvláštní událost. Když se Honza ráno probudil, zjistil, že je v celém domě sám. 

Honza vykoukl z okna a leknutím uskočil. Viděl všechny lidi na návsi, jak jsou spoutaní a kolem nich

hlídají domorodci s oštěpy. Přemýšlel, co by mohl udělat. No konečně ho to napadlo! Vyrobil si

papírový kornout a velkou louč. V tu chvíli si uvědomil, že na svůj plán bude muset překonat svůj

strach. 

V ten moment začal jeho duševní boj. Počal přecházet po pokoji sem a tam. Potom ale vyhlédl z okna

a uviděl své rodiče spoutané mezi ostatními občany. Musí to udělat! Vzal si své vybavení a vyrazil

zadním východem do sadu. Když přišel k nejbližšímu smrku, nadechl se a odhodlal se a začal šplhat. 

Vyšplhal do půlky stromu. Podíval se dolů, ale záhy toho litoval. Znovu se nadechl a odhodlal se lézt

dál, dokud se neocitl až na vrcholku. Potom vytáhl kornout a do úzkého konce zakřičel hlubokým

hlasem: „Okamžitě pusťte obyvatele této vesnice, nebo budete mít navždy smůlu! Máte tři minuty!“ 

Vypukla okamžitá reakce v podobě obrovského zmatku. Po chvíli se ale domorodci uklidnili a

připravili se k případnému boji. Honza zapálil svou louč, začal s ní mávat nad špičkou smrku a opět

zakřičel:„ Neposlechli jste, budete pykat!“ a znovu zamával loučí. Začal slézat a zapaloval strom, po

kterém lezl. Po chvilce strom odspoda vzplál a to zapůsobilo na domorodce tak moc, že se rozprchli

zpátky do lesů. Honza rozvázal všechny vesničany a ti mu byli navždy vděční, že je zachránil.

Pepa

Pepův příběh na dobrou noc
Kluk a strom



kdo byl...?
Karel IV.

Karel IV. žil v letech 1316 až 1378 (tedy ve 14. století). 

Měl celkem 4 manželky - Blanku z Valois [čte se Valoa], Annu Falckou, Annu Svídnickou a Elišku

Pomořanskou. Měl celkem 11 dětí. 

Karel byl syn Elišky Přemyslovny a Jana Lucemburského. Když se narodil, dostal původně jméno

Václav, ale ve Francii přijal po svém strýci jméno Karel.

Karel IV patřil mezi nejvýznamnější panovníky vrcholného středověku. Byl neobyčejně vzdělaný

a hovořil pěti jazyky.

"Nezáviďte jeden druhému, ale mějte raději lásku

mezi sebou, neboť závist plodí zášť."

Michca

Po své smrti byl nazván Otcem vlasti. 

Je známý především založením Karlovy univerzity v Praze. Dále

nechal vybudovat Karlův most,  hrad Karlštejn a nechal provést

výstavbu Nového Města pražského.

český král a císař Svaté říše římské

Jeho příběh vypráví i muzikálový film Noc na

Karlštejně.



Tato šifra má podobný princip jako ta zlomková, u této budeme ale používat sloupečky a řádky.

Tabulka neobsahuje dvě písmenka CH a Q, jako většina šifer, které jsme si už vyzkoušeli.

Písmenko budete hledat podle řady například V a podle sloupečku 6, když si to spojíte dohromady

vznikne V6, kdy vzniká písmenko C, D4=N, K9=Z,…

šifry

Domča

Řešení:

1)    Zapaluji oheň lásky, jehož zákony zní: buď

laskavý, ochotně naslouchej, žij radostně.

2)    Zapaluji oheň pravdy, jehož zákony zní: mluv

pravdu, buď pokorný, jednej poctivě.

3)    Zapaluji oheň krásy, jehož zákony zní: buď

čistý, silný a ochraňuj přírodu.

4)    Zapaluji oheň síly, jehož zákony zní: buď

odvážný, mlčenlivý a poslouchej.

Příklad: V0O6D9O9 = AHOJ

K9V0A0V0D1A9O9O4 D9O6V9D4

D1V0A6D0K4, O9V9O6D9K9 K9V0D0D9D4K4

K9D4O4:V1A9V4 D1V0A3D0V0K0K4,

D9V6O6D9A4D4V9

D4V0A6D1D9A9V6O6V9O9, K9 O4O9

A1V0V4D9A6A4D4V9.

1.

2. K9V0A0V0D1A9O9O4 D9O6V9D4 A0A1V0K0V4K4, O9V9O6D9K9 K9V0D0D9D4K4 K9D4O4:D6D1A9K0

A0A1V0K0V4A9, V1A9V4 A0D9D0D9A1D4K4, O9V9V4D4V9O9 A0D9V4A6A4O4K0V9.

3. K9V0A0V0D1A9O9O4 D9O6V9D4 D0A1V0A6K4, O9V9O6D9K9 K9V0D0D9D4K4 K9D4O4:

V1A9V4V6O4A6A4K4, A6O4D1D4K4 V0 D9V6O6A1V0D4A9O9 A0A1O4A1D9V4A9.

4. K9V0A0V0D1A9O9O4 D9O6V9D4 A6O4D1O4, O9V9O6D9K9 K9V0D0D9D4K4 K9D4O4: V1A9V4

D9V4K0V0K9D4K4, D6D1V6V9D4D1O4K0K4 V0 A0D9A6D1D9A9V6O6V9O9.



recept

Náťa

Ne(ne)joblíbenější jídlo na táboře je bezpochyby krupicová kaše. Také jste přemýšleli, jak si ji uvařit i

doma? Není to zase taková věda! 

Do hrnce nalijeme 1 hrneček mléka.

Vaříme na mírném ohni a stále mícháme!

Mléko přivedeme k varu a přidáme cca 2

lžíce krupice.

Hotovou kaši přendáme na talíř. 

Podle toho, co máš rád, můžeš přidat

máslo, cukr se skořicí, nebo kakao. 

Dobrou chuť! 



 V čem spíme na táboře ?

 Písmeno v Morseově abecedě / . . . - /

1.

2.

3.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

křížovka

Táňa

Tajenka: .......

4. Která řeka protéká Maršovským údolím?

5. 

6. Český národní strom

7. Co pijeme na táboře k snídani?



vyrábění

Potřeby: papír, listy, fixy nebo tempery

Domča

Vezmi fixu nebo temperu a začni

listy natírat.

List  obtiskni na papír. Opatrně,

aby ti nezaschla nějaká barvička.

1.

2.

3. Potiskej celý papír.

4. Nakonec můžeš  doplnit nějaký

textík – co třeba nějakou básničku,

nebo pokřik?

Podzimní obrázek







Když slon sedí na plotě, jaký je čas?

Čas vyměnit plot.

Proč šnek nemůže utíkat?

Protože by mu vlály oči!

Dokáže klokan vyskočit výš než dům?"

"Samozřejmě, pokud vím, domy neskáčou vůbec."

"Přijde zebra k fotografovi. 

Fotograf se ptá: "A fotečky budete chtít černobílé nebo barevné?"

"Je to zelený a jezdí to nahoru a dolů, co to je?"

"Hrášek ve výtahu...

Kdo vynalezl stan?

Nějaký japonský vědec Nacochata.

V džungli kraluje lev, a protože má velmi dobrý den, rozhodne se, že vezme všechna zvířátka na výlet. 

Stoupne si na veliký kámen a povídá: „Zítra pojedeme na výlet!“

Vedle něho stojí malá žába a opakuje po lvovi: „Zítra pojedeme na výlet!“ 

Lev se na ni naštvaně podívá a mluví dál: „Teple se oblečte a vezměte si svačinu.“ 

A žába zase opakuje: „Ano, teple se oblečte a vezměte si svačinu!“ 

Lev se na ni zase naštvaně podívá a mluví dál: „A taky pití.“ 

A žába to zase komentuje: „Ano! Pití, to je moc důležité“ 

To už lev nevydrží a křikne na žábu: „A ta zelená příšera s námi nepojede!!!“ 

A žába na to: „No ty jo! A krokodýl se tak těšil!“

a teĎ něco pro zasmání...

Terka


