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Budoucnost 
online program 5. oddílu Hvězda 

 
Zdravíme naše pravidelné čtenáře! Téma tohoto týdne je budoucnost. Ať už se jedná o to, 
jestli budeme mít klubovnu na Marsu, nebo jestli půjdeš po škole do Afriky chránit 
nosorožce, podíváme se, jak by mohl život vypadat za pár let.  
 
Tak pojďme na to! 

Pomocný skřítek? 
Venku sice nebývá moc hezky, ale zkus si najít čas a jdi se projít na své oblíbené místo v 
okolí. Na tomto místě se pořádně rozhlédni a zkus se zamyslet, jestli by na tomto místě 
nešlo něco vylepšit (např. tam chybí odpadkový koš, hodila by se tam lavička, líbila by se ti 
tam květinová zahrádka...). O tvoje nápady se pak s námi můžeš podělit třeba přes email :) 

Klubovna ve vesmíru 
Věříš, že budeme za několik let bydlet ve vesmíru? Nebo že budou létat ve vzduchu? Zkus 
libovolným způsobem ztvárnit, jak si představuješ, že bude naše skautská klubovna vypadat 
třeba za 100 let. Tvůj hotový výtvor pak můžeš nahrát do této složky.  
 

Moje sny 
Sepiš si seznam věcí, kterých bys chtěl v životě dosáhnout, nebo je zažít. Seznam si pak 
umísti někam, kde ho budeš mít každý den na očích. Vyber si jednu a popovídej si o ní s 
rodiči, nebo třeba přes chat s rádcem nebo vedoucím.  
 
Pokud zrovna plníš 1. stupeň stezky, můžeš si pak odškrtnout bod 20 na straně 22! 

http://www.hvezda.orlicemb.cz/
https://drive.google.com/drive/folders/1HaqWLkUcGCjAntSC4a0UFXoqzk3T_ePF?usp=sharing
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Vědec, horník či snad učitel? 
Přemýšlel jsi už o tom, čím se chceš v budoucnu živit? Rozhodně bys měl! Na téhle stránce 
si můžeš udělat test, který ti s výběrem snad pomůže. Můžeš si vybrat mezi krátkým a 
dlouhým testem, 20 nebo 60 otázek (je třeba zadat svůj email, na který vám pak přijdou 
výsledky). 

 
 

takhle nějak pak můžou vypadat vaše výsledky 

Budoucí program 
Pokud máte vymyšlený nějaký zajímavý program, který byste chtěli předvést ostatním, 
neváhejte a napište nám a domluvíme se.  
 

Vyluštíš křížovku o budoucnosti? 
Od středy nalezneš na dveřích do naší klubovny křížovku, kterou se můžeš stavit vyluštit 
nebo vyfotit při procházce nebo třeba cestě ze školy. Její řešení si schovej do budoucnosti, 
až se opět sejdeme na klasické schůzce v klubovně.  
 
 
 

To je pro tento týden všechno. Pokud máte nějaké nápady, jak vylepšit online program, 
neostýchejte se a dejte nám vědět, budeme rádi za každou zpětnou vazbu. 

 
5. oddíl Hvězda 

http://www.hvezda.orlicemb.cz/
https://www.emiero.cz/test/

