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8. prosince – Mikulášská 
21. – 23. prosince –Vánoční 
schůzka + Zdobení stromečku  
 

NNaarroozzeenniinnyy  oossllaavvíí  nneebboo  oossllaavviillyy::  
15 let – Lenka, 18 let – Králík, 18 
let – Terka S. 
SSvváátteekk  mmáá  Eliška, Věrka a Terky.  
VŠEM PŘEJEME CO NEJLEPŠÍ!!!  

 
Vážené čtenářky/ popř. vážení 
čtenáři! 
Máme tu nový školní rok a také 
další ročník Slunečníku. Opět 
přicházíme s novinkami. Nová 
rubrika je Oddílová nástěnka – 
takové kraťučké info z oddílu. 
Novou podobu dostala i rubrika 
Lam si hlavu.  
A protože náš oddíl existuje už 
10 let, v rubrice Kronika se 
podíváme do historie – do 
starých kronik. 
A protože inspirace není nikdy 
dost, uvítáme všechny vaše 
příspěvky. A to buď v kapsáři 
REDAKCE nebo na mailu 
skautky-holesov@centrum.cz. 
Dále také stále hledáme stálé 
redaktorky, takže všechny, které 
máte zájem ozvěte se. Neboť 
začít s novinařením není nikdy 
pozdě! 
Krásný zbytek podzimu a 
příjemné počteníčko přeje 
 

REDAKCE 
 



                              

 
 
 
 

Che Guevara 
(oficiálně 14. června 1928, Rosario, Argentina – 9. října 1967, La Higuera, Bolívie) 

 
 
Dr. Ernesto Rafaela Guevara de la Serna, 

běžně přezdívaný Che Guevara nebo el Che, byl 
argentinský lékař, marxistický revolucionář a vůdce 
kubánských gueril. Guevara byl členem Castrova 
„Hnutí 26. července“, které se v roce 1959 dostalo 
k moci na Kubě. 
 
 

Mládí 
Ze zdravotního důvodu, kterým bylo těžké astma, nechodil do běžné školy. Učila 

ho jeho matka a pěstovala v něm lásku ke knihám. Na střední škole hrál rugby, kde se 
projevili jeho vůdcovské sklony a taky odhodlání a cílevědomost.  

Slovo Che je rozšířeno v Argentině a Bolívii, používá se jako oslovení, případně 
jako ekvivalent zvolání „hej“ nebo „hele“. Guavara si svou přezdívku získal právě pro časté 
používání zmíněného slova, které jeho kubánským soudruhům muselo připadat jako 
pozoruhodný prvek jeho mluvy. 

 

Che Guevara v�roce 1936 jako Kubánský  
ministr prùmyslu 

Po působení na různých postech v nové vládě Guevara v roce 1966 opustil Kubu, 
aby pokračoval v šíření revoluce v dalších státech; nejprve v Zairu a potom v Bolívii. Právě 
tam byl zajat při vojenské operaci, zorganizované americkou CIA. Ačkoliv někteří činitelé 
CIA Guevaru patrně chtěli nechat naživu kvůli výslechu, bolivijští vojáci jej zabili. 9. října byl 
popraven, nejprve mu byly rozstříleny nohy a pak byl zabit kulkou do srdce. Po smrti mu 
byly amputovány ruce (jako důkaz, kdyby jeho smrt chtěl někdo popřít) a pak byl pohřben 
na neznámém místě. 

Po své smrti se Che stal jako teoretik i taktik guerilového boje hrdinou 
socialistických revolučních hnutí celého třetího světa. Pro levicové idealisty západní 
civilizace je dodnes populární ikonou revolucionáře. 
                                                                                                                                            napsala Tamèanapsala Tamèanapsala Tamèanapsala Tamèa      

 



 
 

    
    

        GLOBÁLNÍ GLOBÁLNÍ GLOBÁLNÍ GLOBÁLNÍ     
    OTEPLOVÁNÍOTEPLOVÁNÍOTEPLOVÁNÍOTEPLOVÁNÍ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lidstvo přispívá k 
oteplování zvětšováním 
množství oxidu 
uhličitého (CO2) a jiných 
skleníkových plynů, 
uvolňovaných při 
spalování fosilních paliv 
(př. uhlí), mýcením lesů 
a dalšími aktivitami. 
Podle vědců by mohla 
teplota v roce 2100 být 
o 1,4 až 5,8  °C vyšší 
než v roce 1990. 

Globální oteplování je termín popisující nárůst průměrné 
teploty zemské atmosféry a oceánů, který byl pozorován v 
posledních dekádách. V roce 2005 vědci uveřejnili 
dokument, který říká, že od konce 19. století vzrostla 
teplota o 0,6 ± 0,2 °C a že je pravd ěpodobné, že většinu 
oteplování pozorovaného během posledních 50 let lze 
připsat lidským aktivitám. 

Předpokládá se, že globální oteplování může mít za následek 
tyto negativní efekty: vliv na ekosystémy, vliv na ledovce, 
destabilizace oceánských proudů, tzv. environmentální 
uprchlíky, šíření nemocí, častější zemětřesení, povodně, 
sucha, finanční důsledky, tzv. zpětná vazba, globální stmívání. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Globální oteplování ovšem může mít za následek i pozitivní 
efekty, a to především větší rozšíření rostlin, což ale na 
druhou stranu povede k negativnímu snižování biodiverzity. 

K boji proti globálnímu 
oteplování se zavázali země, 
které podepsaly Kjótský 
protokol. Kjótský protokol je 
protokol k Rámcové úmluvě 
OSN o klimatických změnách. 
Průmyslové země se v něm 
zavázaly snížit emise 
skleníkových plynů o 5,2 %. 
Nejvyspělejší země světa, 
USA a Austrálie, však tento 
protokol neratifikovali. 

Strategie pro útlum globálního oteplení zahrnují vývoj nových 
technologií, využití větrné energie, jaderné energie, 
obnovitelných zdrojů energie, bionafty, elektromobilů nebo 
hybridních automobilů, palivových článků, úspor energie, 
uhlíkových daní a sekvestraci uhlíku. Některé ekologické 
skupiny nabádají k individuálnímu postupu proti globálnímu 
oteplování založenému změnou chování spotřebitelů. 

Někteří lidé globální oteplování 
popírají v ČR je to i prezident 
Václav Klaus, který své názory 
vyjádřil v knize Modrá, nikoli 
zelená planeta. Dále jsou to 
např.  George W. Bush, John 
Howard nebo Bjørn Lomborg. 

napsala Kami 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÚKOLY ZE STEZKY (1. STUPEŇ – Můj občanský život) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pátrání po historii našeho oddílu 
v�kronikách 
 
- Oddíl Sluneènic vznikl v�záøí 2007 
- Pøedchùdcem Sluneènic byly Vlaštovky 
- Tábory: 1998 – Kašava, 1999 – Kašava, 2000 – Jasenná,   
2001 – Horní Beèva, 2002 – Kašava, 2003 – Habøí, 2004 – 
Kašava, 2005 – pu3ák Jeseníky, 2006 – Vøesovice, 2007 –   
Kašava. 
- Zajímavé akce z�historie: Výlet k�perníkové chaloupce,      
Lampiónový prùvod, Holešovská padesátka, Soutìā o „nejlepšího 
 støelce“  

pátraly: Marcy, Surikata, Hele 

Zaznaè na mapì knihovnu a    
mìstský úøad. 
Napiš: 
- k�èemu slouāí knihovna: 
 
 
 
- co se dìje na mìstském úøadì: 



22..  SSCCHHÙÙZZKKAA  
25. listopadu 1999 

Kvapem se blíāí Mikuláš, coā pro skautíky našeho støediska  
znamená jediné. Bude Mikulášská besídka. A tak se na ni  
musíme pøipravit. Budeme hrát legendu ze svìtluškovské historie „o
 Skøítkovi pomocníèkovi“. Kdy jedny dìti moc zlobili aā maminka 
mluvila o skøítkovi pomocníèkovi, co by jí pomohl a dìti šly v�noci
 za sovou, aby jim poradila, kde ho najít. Zanedlouho dìti vše  
pochopily, vrátily se domù a pak bylo všechno v�poøádku. Ptáte  
se proè? Kvùli básnièce co jim sova øekla, aby se jim ve studánce 
objevil šotek. 
Tøikrát se otoèímTøikrát se otoèímTøikrát se otoèímTøikrát se otoèím    
nade mnou nebenade mnou nebenade mnou nebenade mnou nebe    
dívám se dívámdívám se dívámdívám se dívámdívám se dívám    
a vidím sebe.a vidím sebe.a vidím sebe.a vidím sebe.    
Svìtluškám se kdysy øíkalo Šotci a 
v�nìkterých  
zemích se jim tak øíká  
dodnes. 
 
 



 

Proè na podzim padá listí? 
Ahoj světlušky, je tu podzim a měsíc listopad. 
Jak už název měsíce napovídá v listopadu 
padají ze stromů listy. Ale proč? Odpověď na 
tuto otázku dostanete na této stránce. 

 
Ne na každém stromě listí opadá, vylušti tajenku a zjistíš, který to je. 

Barva sněhu        

4. měsíc v roce        

Nejstarší most v Praze je …        

 
 

Než listí opadne zbarví se do různých barev. V listu je 
obsaženo několik typů barviv, nejvíce je barviva zeleného 
(chlorofylu) a proto jsou listy zelené, toho však na podzim 
ubývá a listy se zbarvují i do jiných barev. 

 
 
Jaké barvy mají listy na podzim? 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
Sluneční světlo v listech tvoří živiny. Na podzim, kdy je slunečního svitu málo 
a teplota klesá, tvoří se ve stoncích listů tenoučká vrstva korku, která 
zabraňuje přívodu vody, a listy odumírají a opadávají. 

Listy také slouží k odpařování vody. A tak má 
opadávání listů i svůj důvod k ochraně 
rostliny před odpařením příliš velkého 
množství vody, kterou není možné v zimním 
období dostatečně doplnit. 



Omalovánky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Milé čtenářky Slunečníku, od tohoto čísla jsme se 
rozhodly změnit podobu rubriky Lam si hlavu. Hlavu si 
budeme lámat dál, ne však nad záludnými hádankami, 
ale nad různými tématy. Své návrhy na témata, tak jako 
své splněné jednotlivé „úkoly“ posílejte na mail: skautky-
holesov@centrum.cz nebo do kapsáře REDAKCE 
v klubovně.  

Ke každému tématu bude vždy několik úkolů a otázek, 
které budou označené podle věku toho kdo je má plnit 
(světlušky, skautky, rangers). Kromě toho ke každému 
tématu bude zveřejněn článek, kde třeba najdete 
inspiraci a některé odpovědi. Pro ty nejšikovnější jsou 
samozřejmě připravené krásné CENY. 
 

První téma je: VVÁÁLLKKAA   
 
ZJISTI:  

 

 

 

 
 
 
 
 

a) kdy byla I. a II. světová válka? 
  

       
 

 

b) jaké války byly na 
našem území? 

       

c) která byla nejdelší válka a která 
válka přinesla nejvíce obětí? 

       

d) jaké jsou dnešní 
válečné konflikty? 

    



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Válka  , někdy též ozbrojený konflikt je rozsáhlý stav 
organizovaného násilí mezi dvěma nebo více skupinami lidí. Násilí 
je ve válce použito bojujícími stranami jako mocenský prostředek k 
prosazení politických, náboženských, ideologických, 
ekonomických nebo jiných cílů. 
 
Válka je v kontrastu s mírem, který je definován jako absence války. V 
mezinárodní politice se jedná o extrémní nástroj prosazení svých cílu 
vojenskými prostředky. 
 
Válka se odehrává buďto mezi skupinou států, nebo je vedena uvnitř 
jednoho státu převážně jeho vlastními občany, což je občanská 
válka. V praxi se také stává, že běžná standardní válka vyprovokuje 
válku občanskou či naopak, občanská válka pak vede ke standardní 
válce (popřípadě probíhají obě války současně). 
 
Typy válek: 
Podle povahy a prostředků: totální válka, jaderná válka, chemická 
válka, biologická válka, světová válka. 
Podle motivace a cílů válčících stran: občanská válka, náboženská 
válka, partyzánská válka, ideologická válka,  studená válka. 
 
Známé války: Punské války (264 př. n. l. – 146 př. n. l.), Stoletá válka 
(1337–1453),   Husitské války (1420–1436),  Třicetiletá válka (1618–1648), 
Napoleonské války (1803–1815),  Americká občanská válka (1861–
1865), 1. světová válka (1914-1918), 2. světová válka (1939-1945), 
Válka v Íráku (2003-?). 

Nakresli obrázek na jedno z témat: 
- JÁ NECHCI, ABY BYLA VÁLKA 
- VE VÁLCE SE ZABÍJÍ � 

 
Napiš dopis: CO BY JSI 
VZKÁZALA LIDEM, 
KTEŘÍ ROZHODUJÍ O 
VÁLČENÍ. 

 

Napiš úvahu na jedno z 
témat:  
- PROČ SE I DNES VÁLČÍ? 
- KDO NEBO CO MŮŽE ZA 
VÁLKY? 

  



 
 

CELOSTÁTNÍ KOLO  
SVOJSÍKOVA ZÁVODU 
27.-30. ZÁØÍ 2007 V�TÁBOØE 

 

 
 

 
 

 



 
 

 
 
 
 

 



 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Náš oddíl SluneèniceNáš oddíl SluneèniceNáš oddíl SluneèniceNáš oddíl Sluneènice
 letos slaví 10 let od  letos slaví 10 let od  letos slaví 10 let od  letos slaví 10 let od 
    svého vzniku!!!svého vzniku!!!svého vzniku!!!svého vzniku!!!    

http://skautky.zholesova.cz 
aneb co najdete na netu 

 
Když si na internetu otevřete náš web, naskytne se vám 
mnoho možností. S některými vás teď seznámíme. 
DOBROVOLNÁ POMOC – občas je třeba něco udělat pro 
oddíl, a právě tady najdeš „seznam“ věcí, které by jsi 
mohla zvládnout i ty, tak se neboj přiložit ruku k dílu 
OBCHŮDEK – zde najdeš všechnu skautskou výbavu, co 
budeš potřebovat, stačí kliknout a objednat, a můžeš 
využít i malý bazar. 
   A to ještě nejsou zdaleka všechny možnosti, které ti náš  
     web přináší, ale o těch dalších třeba příště… 



 
 
 

O papouškovi 
 
 David dostal k narozeninám papouška. Dospělého, s příšerným 
chováním a ještě horším slovníkem. Každé druhé slovo bylo 
sprosté. Ta slova, která nebyla sprostá, byla alespoň urážlivá. 
David se snažil papoucha převychovat, neustále na něj vlídně 
hovořil, hrál mu jemnou hudbu, dělal všechno, co ho jen napadlo, 
aby mu dal dobrý příklad. Nic nepomáhalo. Řval na papoucha a 
papouch na něj řval nazpátek. Třásl jím, ale to papoucha jen 
rozčílilo a byl ještě sprostší. Nakonec papoucha v největším 
zoufalství strčil do mrazáku. Nějakou chvíli se ozývalo kvičení, 
kopání a křik. Pak vše ztichlo a půl minuty bylo ticho. David se 
vyděsil, že se papouchovi něco stalo a rychle otevřel dveře. 
Papouch pokorně vystoupil z mrazáku, vkráčel do Davidových 
nastavených rukou a řekl: "Domnívám se, že jsem vás patrně 
urazil svým neomaleným jazykem a akcemi. Budu usilovat o to, 
abych to napravil. Je mi to opravdu líto a prosím o odpuštění." 
David užasl nad tou změnou ptákova chování a chystal se zeptat, 
co zapříčinilo tu dramatickou změnu, když tu pták pokračoval: "A 
mohu se zeptat, co provedlo kuře?" 
 

od Aneāky 
 

 

Slunečník – časopis 1. oddílu světlušek a skautek Slunečnice, středisko Holešov 
28. číslo vyšlo 7. 11. 2007 
uzávěrka 29. čísla bude 7. 12. 2007 
adresa: klubovna, kapsář Redakce; mail: skautky-holesov@centrum.cz 
http://skautky.zholesova.cz/slunecnik 
Cena 5 Kč.  Chyby vyhrazeny. 


