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O Knize Per 
 

Protože jsme tábornicko indiánský oddíl, tak se naše oddílové 

zkoušky (odborky) nazývají Pera.  Dělí se do dvou skupin: 

povinné P a volitelné V. Podle jednotlivého plnění budeš stoupat 

po pomyslné pyramidě zdatností. Pro každý krok vzhůru, musíš 

splnit určitý počet těchto Per.  

 

V této knížce najdeš první podmínky pro plnění našich zkoušek. 

Určitě se bude nabídka rozšiřovat. 

 

O plnění jednotlivých Per se přihlašuj sám. Po splnění si nechej 

potvrdit kartičku (kterou si můžeš nalepit do svého cancáku) a tuto 

Knihu Per. Kartička slouží pro kontrolu, že jsi danou zkoušku 

splnil. Potom popros správce Oddílových Per, ať ti potvrdí splnění 

i do oddílové tabulky v klubovně.  

 

 

Stupeň Tábor Povinné 

Pero 

Volitelné 

Pero 

1. 1 2 3 

2.  2 3 

3.  2 3 

4. 2 2 3 

5.  2 3 

6.  1 4 

7. 3 1 4 

8.  1 5 
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 Něco z jejich historie.  
Kdysi na začátku našeho oddílu jsme zavedli Oddílové hodnosti, 

což bylo spoustu různých zkoušek. Ani nevím, proč jsme od toho 

upustili. Znovu po letošním táboře jsem se rozhodl, že si je 

pokusíme znovu obnovit. Využil jsem spoustu motivací u jiných 

oddílů, bobříků Jaroslava Foglara a tábornických knížek. Takže 

vítejte nové Oddílové dovednosti – Kniha Per  

 

 

 

Povinné Pero: 
 

 

Pero Elstnerovo 

 Uvaž uzlařskou regatu za 1 minutu (nováčci) a za 45 

vteřin (členové) a za 30 vteřin (rádci a starší členové 

oddílu) 

 Předveď dalších 8 uzlů, které nejsou součástí regaty 

 

Pero Kimovo 

 Napiš 16 z 24 předmětů po minutovém pozorování 

 

 

 

Pero kuchařského pomocníka 

 Otevři konzervu a ukroj rovně chleba 

 Ukaž, že umíš krájet cibuli 

 Uvař si vlastní polévku ze surovin 

 Na táboře (víkendovce) myj bez říkání nádobí 

 Starej se v kuchyni o tom, aby byly čisté a umyté 

stoly 
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Pero mapy 

 Poznej běžné značky turistické mapy (KČT 1:50 000) 

 Vysvětli, co jsou to vrstevnice, popiš podle nich terén 

 Řekni, co je to měřítko mapy a jak jsou vzdálena ve 

skutečnosti dvě různá místa určená na mapě 

 

 

Pero medicinmanovo 

 Obvaž dobře prst, koleno a kotník 

 Obvaž hlavu 

 Ošetři tepenné krvácení do 30 vteřin 

 Řekni telefony IZS 

 Popiš umělé dýchání 

 

 

Pero občanství 

 Vyjmenuj všechny demokratické prezidenty ČR a 

ČSR 

 Vyjmenuj a popiš naše státní symboly  

 Dokaž, že znáš text české státní hymny, autora textu 

a hudby, víš, v jaké divadelní hře byla poprvé píseň 

představena 

 Znáš chování při státní hymně 

 

 

Pero orientace 

 Zorientuj mapu 

 Pokus se určit sever podle hodinek 

 Ukaž, že dokážeš určit a najít azimut k danému místu 

 Ukaž, že dovedeš jít podle udaného azimutu 
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Pero Setonovo 

 Urči 15 rostlin ve volné přírodě (stromy, keře, 

byliny) 

 

 

 

Pero oddílové historie 

 Řekni datu vzniku našeho oddílu 

 Popiš oddílovou vlajku 

 Řekni oddílový pokřik 

 Pod jakou organizaci náš oddíl patří a  popiš  její 

znak 

 Řekni, kolik svazků má v tuto chvíli oddílová kronika 

 Jak se jmenuje oddílová periodika 

 Napiš adresu naší klubovny 

 

Pero postřehu 

 Vezmi dva listy papíru, rozděl je čarami na 25 

čtverečků, vezmi 6 a 4 předměty odlišných velikostí a 

tvarů, pak se odvrať a budou ti umístěny 3 a 2 

předměty na jednu čtvercovou síť v libovolné 

sestavě, v jednom čtverečku smí být jen jedna věc, na 

tuto tabulku se smíš dívat jen 5 vteřin, poté musíš 

umístit zbylé 3 a 2 předměty na druhou tabulku tak, 

jak sis zapamatoval, zkoušku opakuj 2x po sobě 

správně 

 

Pero signalizace 

 Přijmi morseovou abecedou 5 čtyřpísmenných, nebo 

4 pětipísmenná slova a všechna říct až najednou po 

skončení vysílání 
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Pero šifer 

 Rozlušti z předložených zašifrovaných zpráv alespoň 

5 z nich 

 

 

 

Pero spojení 

 Ukaž, že najdeš libovolný spoj ve vlakovém a 

autobusovém jízdním řádu s jedním přestupem 

 Vyjmenuj železniční zastávky a stanice na 

jednotlivých tratí v okolí Šumperka: 

 Šumperk – Hanušovice – Staré město pod 

Sněžníkem 

 Hanušovice – Červený potok 

 Šumperk – Kouty nad Desnou 

 Šumperk – Zábřeh na Moravě 

 Šumperk - Uničov 

 

Pero táboření 

 Postav ve dvojici dobře jehlan ze dvou celt 

 Dokaž, že máš na 3 dvoudenní výpravách za sebou 

vždy dobře sbalen batoh 

 Bivakuj 5 nocí 

 Udělej dobré ohniště a potom jej opět ukliď 

 

 

Pero všestrannosti 

 Účastni se 2x putovní výpravy (vandru) nebo 

cyklovýletu, 2x vody, 2x podzimního nebo jarního 

tábora (EP, Robinsonády…) 
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Volitelné Pero: 
 

Pero bojovníka 

 Vyrob si indiánský oděv, přiměřeně jej ozdob  

(Bederka, halena, legíny, čelenka…) 

 

 

Pero barevných korálků 

 Vykorálkuj si indiánskou rozetu na krk 

 Vykorálkuj ještě jednu drobnost, třeba pro oddíl 

 

 

Pero dobrých skutků 

 Vykonej 100 dobrých skutků v období jednoho roku  

 Neustávej v této činnosti ani po splnění Pera 

 

 

Pero chráněného území 

 Navštiv 5 chráněných území nebo naučných stezek, 

veď si o tom záznam ve svém cancu 

 Vyjmenuj alespoň 10 CHKO, NP v naší republice 

 

Pero stop 

 Odlij a předlož 5 kvalitních odlitků stop, mezi 

kterými bude stopa: psa nebo kočky, srny nebo 

divočáka a libovolného ptáka 

 

 

Pero zpěvu 

 Zazpívej zpaměti 10 celých písní, které se zpívají 

v oddíle 

 Zazpívej hymnu oddílu a ČTU 
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Pero akrobacie 

 Předveď hvězdu a stoj na rukou a na hlavě 

 Ukaž, že dokážeš skákat přes švihadlo  

 

 

 

Pero dřevorubce 

 Uřízni 3 placky, jejichž strany budou rovné a hladké, 

placky budou na všech stranách stejně silné 

 Ukaž práci se sekyrkou a pilou 

 

 

Pero Ginga 

 Nalezni alespoň 8 míst v Šumperku a jeho okolí, kde 

roste strom Jinan dvoulaločný (Ginkgo Biloba) a 

zakresli jej do plánku města 

 

 

 

Pero Jestřábovo 

 Jmenuj alespoň 20 knih J. Foglara 

 U 10 vysvětli obsah 

 Vyprávěj, čím byl J. Foglar důležitý pro dětská 

sdružení, kluby a oddíly 

 

Pero hracích kostek 

 Vyřež hrací figurky (jako na Člověče, nezlob se!) 

 Vyřež dvě a správně označ hrací kostky 
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Pero hmatu 

 Vlož do pytlíku 10 korun, 10 dvojkorun, 10 

dvacetikorun a 3 padesátikoruny, pak je poslepu 

roztřiď na 4 hromádky, všechny mince jedné hodnoty 

na jednu hromádku, roztřiď  do 2 minut 

 Vezmi hromádku fazolí či hrachu, zavaž si oči a 

jednou rukou začni pokládat fazole či hrách na 

hromádky po třech, pokládej po 2 minuty vždy 3 

zrnka na jednu hromádku, hromádky, na kterých 

bude jiný počet zrnek, se ti nepočítají. Minimální 

počet hromádek je 40 

 

Pero hradů a zámků 

 Navštiv 20 hradů nebo zámků 

 Veď si o návštěvě zápis ve svém cancáku 

 

 

Pero hvězd 

 Ukaž na noční obloze alespoň 10 souhvězdí 

 Ukaž a pojmenuj alespoň 5 hvězd 

 

 

Pero indiánského předmětu 

 Vyrob sám jeden z těchto předmětů: bubínek, totem, 

tomahavk, sněmovní hůl, lapač zlých snů 

 

 

Pero táborníka 

 Se svým lasem předveď krinolínu, talíř a štít 

 Nauč se práskat bičem před sebou i nad hlavou 

 Naházej 8 nožů z 10 do kůlu 

 Střel 16 šípů z 20 do terče 
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Pero přenocování 

 Přespi 20 nocí za sebou v přírodě (pod stanem nebo 

pod širákem) 

 

 

Pero odvahy 

 Prokaž svou odvahu tak, že dojdeš v noci na určené 

místo a přineseš důkaz, že jsi místo navštívil (za 

tábor máš jej jeden pokus) 

 

 

Pero ohně 

 Rozdělej oheň z mokrého dřeva tak, aby hořel 

alespoň 5 minut (smíš použít jen březovou kůru) 

 Rozdělej oheň z vybraného polínka (průměr 10-15 

cm a výška 20 cm) pouze za pomoci nože a sirek 

 

 

Pero počítačových tabulek 

 Prokaž uživatelskou znalost libovolného tabulkového 

editoru 

 Vytvoř smysluplnou tabulku 

 Použij v ní i vzorce 

 

 

Pero počítačových textů 

 Prokaž uživatelskou znalost libovolného textového 

editoru 

 Vytvoř smysluplný dokument za použití formátu, 

velikosti fontů, číslování, odstavce 

 Vlož do něj obrázky a jiné objekty 
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Pero zimního táboření 

 Přespi alespoň 4 noci pod stanem v zimě 

 Účast dolož zápisem v cancu 

 

 

 

Pero Rychlých Šípů 

 Řekni, kdo to byly Rychlé šípy 

 Vysvětli, co to byly čtenářské kluby 

 Vyprávěj obsah knih Záhada hlavolamu, Stínadla se 

bouří a Tajemství Velkého Vonta 

 Přečti alespoň 3 sešity komikových příběhů Rychlých 

šípů 

 

Pero řezbáře 

 Vyřež z polínka použitelnou lžičku 

 

 

 

 

Pero slaňování 

 Slaň alespoň 15 metrů + převis 

 

 

 

 

Pero sportovce 

 Dokaž, že vyšplháš na laně a na tyči 

 Dokaž, že umíš driblovat s balónem 

 Zvládni slalom s hokejkou a míčkem 
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Pero věrnosti 

 Žádej po dvou letech členství v oddíle 

 

 

 

 

Pero webu a e-mailu 

 Vytvoř si vlastní webovou stránku, která bude 

obsahovat funkční hypertextové odkazy (z toho 1 na 

oddílové stránky), minimálně 2 obrázky 

 Komunikuj přes svůj e-mail 

 

 

Pero vodáka 

 2x sjeď s oddílem nějakou řeku 

 Nauč se zacházet s pádlem 

 Vyzkoušej si všechny funkce na lodi (háčka i zadáka) 
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Povinné Pera    Volitelná Pera 
 

 Pero bojovníka  

Pero barevných korálků  

Pero dobrých skutků  

Pero chráněného území  

Pero stop  

Pero zpěvu  

Pero akrobacie  

Pero dřevorubce  

Pero Ginga  

Pero Jestřábovo  

Pero hracích kostek  

Pero hmatu  

Pero hradů a zámků  

Pero hvězd  

Pero indiánského předmětu  

Pero táborníka  

Pero přenocování  

Pero odvahy  

Pero ohně  

Pero PC tabulek  

Pero PC textů  

Pero zimního táboření  

Pero Rychlých šípů  

Pero řezbáře  

Pero slaňování  

Pero sportovce  

Pero věrnosti  

Pero webu a e-mailu  

Pero vodáka  

 

Pero Elstnerovo  

 Pero Kimovo  

Pero kuchařského 

pomocníka 

 

Pero mapy  

Pero medicinmanovo  

Pero občanství  

Pero orientace  

Pero Setonovo  

Pero Oddílové historie  

Pero postřehu  

Pero signalizace  

Pero šifer  

Pero spojení  

Pero táboření  

Pero všestrannosti  
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Jméno člena oddílu………… 

 

Příchod do oddílu…………… 

 

Adresa………………………. 

 

Telefon………………………. 

 

E-Mail………………………… 
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Poznámky: 
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