9. 4. 2020
Světlušky a vlčata

Nazdar!
A máme tu další schůzku. Své zážitky můžete stále sdílet na
http://forum.skaut-mnichovice.cz/. Vypadá to, že třetí schůzku si
nejvíc užila Bystroočka, Medvídě s Ninjou a Liška. Do hádání se
zapojili taky Koala, Poirot, Rosnička s Klíštětem a Tobi. Ostatní si
jistě píšete své odpovědi a zážitky do světluškovského nebo
vlčáského zápisníku – už se těšíme, až se společně podíváme, co
všechno jste vytvořili!
A teď už hurá na velikonoční schůzku.
UPOZORNĚNÍ: Pokud je součástí nějaké aktivity vyrazit ven,
nezapomeň si nasadit roušku a po návratu si hned umyj ruce
mýdlem. Nemluv s nikým na bližší vzdálenost než 2 metry (nejlíp
když budete každý stát na opačné straně silnice). Pokud si táta a
máma myslí, že je lepší zůstat doma, mají rozhodně pravdu –
situace se každým dnem mění.
Výsledky minulé schůzky:
1. Staň se botanikem: Bystroočka si zakreslila krásnou žlutou
kytičku orsej jarní.
2. Kulička z kůry: O své výtvory se podělila Kormidlo, Ninja a
Medvídě. Na fóru běží tipovačka, komu z nich se dokutálela
nejdál 
3. Záhadný předmět: Byla to peroutka (mašlovačka)! Správně si
tipli Liška, Koala a Poirot. Rosnička hádala vařečku a Bystroočka váleček na těsto.
4. Vypěstuj krystal: O svůj pokus se podělila Liška. Děkujeme!
5. Skautská pošta: Nejvíc bodů získal Poirot, druhá byla Rosnička a třetí Tobi. Gratulujeme!
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① STAŇ SE ZAHRADNÍKEM!
Právě je nejvhodnější čas k setí hrášku, ředkviček, mrkve, nebo předpěstování rajčat či okurek ze
semínek. Domluv se s mamkou nebo taťkou, co by se vám na zahrádce hodilo, zasej si svoji vlastní
zeleninu nebo kytku, kterou máš rád, a pěkně ji zalévej. Pochutnáš si v létě na vlastních okurkách
nebo rajčatech, nebo přilákáš motýly na vlastní afrikány nebo třapatky?

② UPLEŤ POMLÁZKU NEBO NABARVI VAJÍČKA
Na koledu sice asi letos chodit nebudeme, ale pomlázku přece můžeme uplést. Zvládneš si uplést
vlastní pomlázku? Jednoduchý návod je na obrázku níže. O kousek názornější to je na videu, třeba
tomhle: https://www.youtube.com/watch?v=_un0tOZ2paM. Budeme rádi za fotku tvé pomlázky!

Vajíčka doma určitě barvíte. Ale barvit se dá
mnoha způsoby – nejen umělými barvami, ale
také přírodními barvivy – třeba v cibulových
slupkách, červeném zelí nebo v řepě. A ta
nejkrásnější vajíčka jsou zdobená voskem: buď
barevnými vosky (stačí rozpustit voskovky!), které
pak na povrchu zůstanou, nebo bílým voskem,
přes který se pak barví vejce za studena, a vosk se
na konci setře – kde byl, tam zůstane vajíčko bílé.
Vyzkoušej letos nějaký nový způsob barvení
vajíček, který jsi ještě nezkusil(a)! Bezva návod je
třeba tady:
https://www.youtube.com/watch?v=Gk1JjLtwsx0

③ SOUTĚŽ VE SKÁKÁNÍ PŘES ŠVIHADLO
Tak co, už vás po soutěži v dřepování nebolí nohy? Bezva, můžeme se pustit do další soutěže –
tentokrát ve skákání přes švihadlo. Pravidla jsou jednoduchá – kdo během dvou minut nejvíckrát
přeskočí švihadlo? Klidně to můžeš zkusit i několikrát. Svůj nejlepší výkon si zapiš do zápisníku, nebo
nám ho hoď do fóra!

④ ZÁHADNÝ PŘEDMĚT
Minulý záhadný předmět poznala většina z těch, kdo hádali. Tentokrát to bude náročnější: fotografií
nic nezakrýváme, záhadný předmět vidíte celý. Ale záhada zní: k čemu se používá? Pokud se vám
podaří zjistit i jak se jmenuje, je to bonus, ale důležitější je uhodnout jeho účel. Tak hodně štěstí při
hádání!

⑤ SKAUTSKÁ POŠTA: KVÍZ
Na tuto schůzku jsme připravili kvíz ze 7. a 8. dílu seriálu
Skautská pošta (decko.cz/skautskaposta).
PRAVIDLA:
1. Nejprve se podívej na díl a teprve potom si přečti
kvízové otázky. Můžeš se podívat nejdřív na první díl a
vyplnit první část kvízu, pak na druhý díl a vyplnit
druhou část kvízu. Nečti ale otázky napřed. Kvízové
otázky najdeš na samotném konci tohoto dokumentu.
2. Po vyplnění si samostatně zkontroluj odpovědi –
koukni znovu na díl a ověř si, jestli je máš správně.
3. Výsledné body si zapiš do svého zápisníku. Pokud
můžeš, pošli nám je i do fóra. Piš rovnou počet bodů,
ne jen řešení.
7. díl – Josef Scheiner
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Kolik dřepů děda udělal? 1 bod
Kdo založil organizaci zvanou Sokol (2 jména)? 2 body
Co dělal Josef Scheiner v Sokole? 1 bod
V jakém lese se děda a děti ocitli? 1 bod
Co je KPZ? 1 bod
Jací 3 ptáci byli slyšet v lese? 3 body
Jaké „mafii“ šéfoval J.Scheiner? 1 bod
Co šli sbírat děda s dětmi do lesa u Křivoklátu? 1 bod
Jakou jedovatou houbu objevily děti v košíku
J. Scheinera? 1 bod
10) Visela na zdi v dědově pracovně vedle lampy na
dřevěné podložce hlava muflona? 1 bod

Pokus o krystal od Lišky

Kuličky Ninjy, Medvíděte a Kormidla

8. díl – Jiří Stanislav Guth-Jarkovský
1) Jaké pravidlo slušného chování porušily děti ve
dveřích? 1 bod
2) Měla bota, kterou sebral Tomáš Báře modrou barvu? 1
bod
3) Učil pan Guth-Jarkovský správnému chování i T.G.
Masaryka? 1 bod
4) Jak se jmenovaly noviny, které měl děda přes obličej?
1 bod
5) Které 4 světadíly Gurh-Jarkovský navštívil? 4 body
6) Na jakém světadíle se děti a děda s GuthemJarkovským potkali? 1 bod
7) Co dostali děti a děda ke svačině? 1 bod
8) V jakém městě se Češi mohli poprvé zúčastnit
olympiády? 1 bod
9) Jaký předmět se díky Jarkovskému vyučuje ve škole? 1 bod
10) Jaký hudební nástroj visel na tabuli ve třídě Gutha - Jarkovského? 1 bod

Šerpa a její loďky

