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Kalendárium
Zapište si do diáře 
Na červen konečně otevíráme diář. První výlet nás čeká 30. května, bude jednodenní a povede na
hradiště Libušín pod vedením Arielovým, druhý výlet pak bude v sobotu 13. června a povede jej
Ester. 
Oddílovka nás čeká v pondělí 15. června a je koncipována jako závěrečná. Vyjde zde letní číslo
kOKOsu a měly by se losovat odměny soutěže o kOKOsový ořech. 
Na  pondělí  22.  června  je  plánována  další  oddílovka,  tentokrát  v  rámci  všech  opatření  však
nepůjdeme do botanické zahrady, ale normálně se ponoříme do lesů někde v okolí Baby.

Blahopřejeme
Narozeniny Svátky

3. června – Terezka (10)
14. června – Ester (20)
20. června – Lembas (20)

29. května - Max
24. června – Jan

Zprávy z oddílu
Současný stav oddílové činnosti
Oddílová činnost je v současnosti obnovena, pořádáme schůzky i výlety, plánujeme tábor. To celé
platí pokud se nezhorší  epidemiologická situace a nezačne se zase zavírat.

Informace k     táboru a opatřením kvůli viru  
Podmínky, které vyhlásilo ministerstvo zdravotnictví pro tábory, můžeme splnit a tedy tábor bude.
Musíme splnit  některá  nařízení  a  doporučená opatření.  S hygienickými pravidly  na táboře  není
problém, většinu běžně dodržujeme, jen přidáme více desinfekce.
Důležitá změna pro vás je čerstvé potvrzení od lékaře, potvrzení normálně platí 2 roky, ale letos je
požadováno čerstvé. 
Bezinfekčnost –  podepisuje  se  každý  rok  při  odjezdu,  letos  bude  mít  pozměněnou  formulaci,
zveřejníme před táborem, až dostaneme definitivní znění. Změna je v tom, že je tam zdůrazněno, že
se dítě nesetkalo s osobou nakaženou Covidem.
Doprava – na tábor i z tábora pojedeme minibusem, abychom se vyhnuli veřejné dopravě.
Izolace – je doporučeno, aby se účastníci tábora co nejméně setkávali s dalšími lidmi, zrušili jsme
proto letos výlet z tábora. Dále jsou zakázány návštěvy na táboře.  
Roušky – podle pravidel nejsou přímo na táboře potřeba. Pro případy, kdy bychom je potřebovali,
budeme mít nakoupeny jednorázové.
Nemoci –  letos  se  budou muset  pečlivě  řešit  i  velmi  drobné zdravotní  problémy.   Při  odjezdu
budeme muset odmítnout dítě i s lehkými příznaky onemocnění (rýma, kašel apod.). Pokud se něco
podobného vyskytne na táboře, jsme povinni ohlásit to u lékaře a zřejmě nás pošlou na testování.
Pokud by se u někoho potvrdila  nemoc Covid-19 znamenalo  by to  ukončení  tábora  a  bylo by
potřeba si děti převzít. 
Platba –  pokud  by  došlo  k zhoršení  epidemické  situace  a  byly  by  tábory  na  poslední  chvíli
zakázány, počítáme s vrácením zaplacené platby. Pokud by došlo k uzavření tábora, vraceli bychom
odpovídající zbývající částku.

Bizon
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Ozvěny měsíce
Družinová schůzka 18.5.2020 – Zlatnice
Vím, že obvykle se o družinových schůzkách do kOKOsu nepíše, ale tentokrát vzhledem k

tomu,  že  to  byla  první
akce  po  karanténě,
činím  výjimku  a  pro
navození  zdání
normálnosti  tu  povídám
o jediné květnové akci.
Sešli jsme se u klubovna
ve čtyřech, Bizon, Míša,
Tomáš  a  Lukáš;  a
vyrazili  jsme  na
autobus,  který  nás
zavezl na Dyrinku. Bylo
zřejmé, že nejsme jediný
oddíl,  který  obnovuje
svou činnost, v autobuse
jsme  potkali  i  skauty,
kteří tu mají klubovnu.
Zanořili jsme se do lesa
a po pěšině došli  až na

přírodní památku Zlatnice, která je oblíbeným cílem i za normálních okolností. Tady jsme se
odvážili pohlédnout si do tváře a začali se hlavně zabývat poznáváním a hledáním rostlin. 
Bělozářky  podle
očekávání ještě nekvetly,
ale bylo jich tu již řada s
výraznou  květní
lodyhou,  našli  jsme  tu
kokořík  mnohokvětý  i
jednokvětý,  zastavili
jsme  se  u  smolniček,
prohlédli  jsme  si  jeřáb
břek i janovec metlatý a
nezapomněli  jsme  se
zastavit u orlíčků. 
To již nastal čas Zlatnici
opustit.  Kousek  za
hranicí přírodní památky
jsme  se  ještě  zastavili,
rozdali  si  pozvánky  a
zahráli  si  hru  na
kouzelnou  hůlku  a  pak
jsme se opět zahalili a vydali se do civilizace a ze zastávky Hanspaulka jsme odjeli domů.
I díky dobrému počasí se první schůzka vedená spíše výletově myslím stala dobrým prvním
počinem naší obnovené činnosti.

(bi)

Kokořík mnohokvětý na PP Zlatnice

Na pěšině v PP Zlatnice
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Květy našeho jara
Květy června
Květen máme za sebou, přichází červen a s ním léto. Také rozkvétá nová dávka květin.
Stejně jako v květnu i v červnu můžeme najít řadu orchidejí. Na chráněných územích jako je
Polabská  nebo
Hrabanovská Černava
se  objeví  fialové
květy  pětiprstek
žežulník a hustokvěté.
Okrotice  bílá  se  dá
najít  již  dnes,  v
nadcházejících
týdnech  jich  však
bude  vykvétat  stále
víc.  Stejně  tak  by
mohla  vykvést
okrotice červená. Obě
rostou  kupříkladu  v
Bílichovském  údolí
na Džbánu.
Na  Jestřebských
slatinách  kousek  od
Máchova jezera by se
mohla  objevit
nenápadná orchidej hlízovec Loeslův nebo barevnější prstnatec plamatý.
Za  zmínku  by  také
mohla stát  miniaturní
orchidej  bradáček
srdčitý,  která  prý
roste  například  na
Chebsku  na  památce
Ztracený  rybník  (prý
až  ve  stovkách
jedinců).  Cestovatele
by zase mohli zajímat
takové orchideje jako
Hnědenec  zvrhlý,
který  vyrůstá  na
Pálavě,  nebo  tořič
včelonosný  na
Zahradách pod hájem
(také na Moravě). 
V půlce měsíce by na
šumavských
chráněných  územích,
jako je rašelniště Malý polec, mohla vyrůst vzácná bílá orchidej běloprstka bělavá.

Okrotice bílá (Stráně u Drahobuzi)

Bělozářka otevírá první květy
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Až na konci června vykvétají  kruštíky. Například na Bílých stráních u Štětí  se objevuje
kruštík  tmavočervený,
zatímco  na  již
zmíněných  černavách
kruštík bahenní. To vše
jsou  jen  některé  z
červnových orchidejí.
Z  běžnějších
chráněných  rostlin  se
objeví  lilie  zlatohlavá,
nebo třemdava bílá.
Naopak z opravdových
rarit  začátkem  června
vykvétá na NPP Kleneč
hvozdík písečný český.
Na  Slatinné  louce  u
Velenky se zase objeví
veliká  rostlina,  mečík
bahenní.  Na
Benešovsku  zase  v

červnu vykvétá kriticky ohrožený zvonek hadincovitý v PP Les u Libeže (tady s ním také
rostou orchideje vemeníky).
Kvést  také  začnou
některé  masožravé
rostliny,  například
zcela  vodní  bublinatka
menší  (Prameny
Klíčavy)  nebo  vzácné
rosnatky  (především
anglická  a
okrouhlolistá,
prostřední  je  maličko
pozdnější), ty se dají ve
všech  třech  druzích
najít  například  v
Jižních  Čechách  na
památce  V  Rájích.
Kromě standardních tří
druhů  (prostřední,
anglická  a
okrouhlolistá)  se  zde
prý objevuje i kříženec
anglické a okrouhlolisté nazývaný rosnatka obvejčitá.
To jsou jen některé ze vzácných rostlin,  které můžeme nacházet v červnu.  Nemohu než
doporučit vyrazit do terénu a nějakou vzácnou květinou se potěšit.

(Prtě)

Třemdava bílá těsně před rozkvětem

Záraza
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Herní koutek
Great Conqueror – Rome
Jestli  si  chcete  zahrát  nějakou počítačovou hru,  většinou zvolíte  buď přímo počítač nebo herní
konzoli, ale i mezi hrami určenými pro mobilni telefony a tablety se dají najít dobré kousky a jeden
z nich bych vám rád zde také stručně představil. Pokud vám latinské věty „Veni vidi vici“ a nebo
„Hannibal ante portas“ případně vtipné hlášky typu „Vare, kde jsou mé legie?“ nic neříkají, nevadí,
plně postačí, pokud máte rádi tahové strategie a velkolepé bitvy na hexovém herním plánu. Hru
vyvinulo čínské studio Easytech,  které je na poli  strategických her pro mobilní telefony známé

především veleúspěšnými sériemi
European  War  a  World
Conqueror.
    Jak  již  název  hry  napovídá,
přenesete se do starověku resp. do
období  největšího  rozkvětu
římské říše a budete zde bojovat
v nejzajímavějších  dějinných
epochách buď za slávu mocného
Říma připadně  některého z  jeho
nebezpečných  rivalůl.  Je  možné
si zahrát v jednom ze tří herních
módů,  z nichž  každý  má  jiné
nároky  na  strategii,  byť  se  boje
odehrávají  na hexovém plánu ve
všech případech. 
Klíčovým  herním  platidlem
mimo  bitvu  jsou  medaile,  které
můžete  taktéž  koupit  za  reálné
peníze a zlato, které získáte přímo

hrou (viz níže).
   Základem hry  je  tzv.  kampaň,  kde  procházíte  jednotlivými  epochami  Římské  říše  počínaje
Punskými válkami a fiktivním střetem s čínskou říši Han kdesi ve střední Asii konče (ano, je to
značně bizarní, ale pořád lepší, než kdyby to byli např. mimozemšťani, což už se vlastně u jedné
z předchozích her čínských autorů hry stalo) . V rámci každé epochy je potřeba zvítězit ve všech
scénářích (bitvách), aby se vám otevřela další epocha. Každý scénář nabízí určité cíle a platí, že čím
více jich splníte, tím lepší odměnu ve formě medailí a zlata dostanete. Čím dále budete kampaní
postupovat,  tím  těžší  budou  bitvy,  které  bude  mnohdy  obtížné  splnit  i  s těmi  nejlepšími
vylevlovanými a  plně vybavenými generály  (ano,  může se klidně  stát,  že  budete  hru z důvodu
vysoké obtížnosti jednotlivých scénářů proklínat).
Bitvy se odehrávají na hexovém plánu a hlavní cíl mise musíte vždy splnit do určeného počtu kol,
vedlejší cíle jsou pak už jen navíc. Ve hře můžete používat v zásadě typicky tři druhy jednotek, a to
pěchotu, jízdu a střelce. Jednotky se téź na moŕi moho nalodit a pak používají při boji speciální
parametry. Pěchota se může pohybovat i skrze neprostupný terén jako lesy a hory bez omezení a
hodně vydrží, ale stejně patří k nejméně efektivnímu typu jednotky ve hře. Jízda je o mnoho lepší,
každá jednotka má šanci, že může hrát v daném kole znova, což může být velmi vhodné např. při
obsazování měst. Střelci mohou útočit na jiné jednotky v dosahu bez nepřátelského protiútoku a
působit  tak  nemalé  ztráty  např.  jízdě,  sami  jsou  ale  velmi  zranitelní.  Každý  národ  má  i  svoji
speciální  jednotku,  která  má  o  trochu  lepší  parametry  než  její  standartní  konkurenti.  Z těch
nejzajímavějších se můžete setkat  například s římskými legionáři  (pěchota),  Kartágo má bojové
slony (jízda) a ptolemaiovský Egypt totálně op válečné vozy (jízda). 

Chrabrý vojevůdce Scipio Africanus velí těžké jízdě při napadení Milána
kartaginským vojevůdcem Hannibalem a jeho barbarskými spojenci.  Na
screenshotu je vidět posílení morálky římských vojsk. Pokud je morálka
vysoká, síla jednotky se zvyšuje.  Pokud je nízká, naopak se snižuje.  V
případě  trojitého  snížení  morálky  jednotka  upadá  do  chaosu  a  nehraje.
Morálku  je  možno  také  snížit  obklíčením nepřátelské  jednotky  z  obou
stran.
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Dalším módem je dobývání světa (tzv. conquest). Jedná se o čtyři velké mapy z období Punských
válek,  z období  prvního  triumvirátu,  z období  občanské  války  mezi  Octaviánem a  Antoniem a
fiktivní období expanze říše Han do Evropy. Všechny země jsou v každé mapě rozděleny na dva
přibližně stejně silné tábory a  cílem je, aby zrovna váš tábor obsadil celou mapu a podrobil si tak
všechny nepřátelské národy. Čím méně kol a nasazených generálů k dobytí světa potřebujete, tím
lepší bude pak váš celkový ranking a s tím související odměny (např. možnost získat bannery).
Posledním herním módem je  průzkumná  a  dobyvačná  expedice  římských  vojsk  na  nepřátelské
uzemí, a jedná se o Afriku, Galii, Asii a Germanii. Na bojové akce musíte počítat pouze s  velmi
omezenými zdroji a cíl obsadit co nejvíce hexů nepřátelského území, z nichž na některých můžete
svést bitvu,  na jiných pak rekrutovat jednotky do expedice, případně získat např.  bojové stroje,
bitevní  lodě  či  jiné  další  výhody  se  může  ukázat  jako  pěkný  oříšek.  V případě  mistrovského
vítězství vám bude odměnou zbroj konsula provincie, unikátní typ vybavení pro vašeho velitele
s bonusem k útoku pro určitý typ jednotek.
    Nejdůležitější součástí celé hry je pak tým
generálů,  velitelů,  které  umísťujete  na  svoje
jenotky a rapidně tak vylepšujete jejich bojové
schopnosti. Generál zvyšuje jak sílu jednotky,
tak  i  možnou  velikost  jednotky  a  klíčovou
rychlost  rekrutace  posil.  Navíc  má  každý
generál  několik  vlastností  (skills)  plus  jednu
speciální  (talent),  která  může  být  v určitých
případech  i  velmi  silná.  A aby  toho  nebylo
málo,  může  ještě  nést  jednu  standartu
(banner),  která zvyšuje vybraný skill  a jeden
předmět,  čímž  je  opět  silnější  a  silnější.
Veliteli,  což  je  generál  reprezentující  přímo
samotného  hráče,  je  možné  skilly  přímo
vybrat,  což  z něj  činí  bezesporu  nejlepšího
generála  ve hře  (počítejte,  že  taková legrace
bude stát ale pořádný kopec medailí).
Generály  je  možno  nakoupit  v Senátu  za
medaile,  případně za  reálné  peníze.  Za  deset  dolarů  máte  na  výběr  mezi  jízdním Hannibalem,
pěchotním Spartakem a střeleckým Césarem, z nichž každý přidává plošný bonus k útoku ostatním
jednotkám stejného typu  v dosahu a tato vlastnost je činí unikátními.
Sílu jednotek a další výhody do bitev můžete získat rozšiřováním staveb v Senátu, což provádíte za
těžce získané zlato.  Také zde posíláte vaše generály podle příslušných skillů plnit mise, což je
v podstatě jediný možný způsob farmení medailí.  V obchodě můžete získat důležité předměty a
dovybavit  vaše generály - generické předměty,  které jsou obecně slabší, můžete koupit  za zlato
kdežto silnější a unikátní stojí dokonce medaile.
Jedinou slabší stránku celé hry vidím v nemožnosti přiblížit mapu při bitvě, což může být hlavně u
menších displayů značně nekomfortní. Hra je hratelná i bez utracení většího finančního obnosu, je
ale  nutné počítat  s dlouhým několikatýdenním farmením medailí  v podobě denních misí  a nebo
sledováním  téměř  nekonečného  množství  reklamních  videí  (režim  „pay  to  fun“).  Generálové
koupení za reálné peníze nejsou pro úspěšný a hladký průchod kampaní nutností, mnozí generálové
za medaile jsou dokonce i silnější (mají lepší skill sety). Jejich nákupem tak ušetříte jenom čas, což
mi  příjde  jako vcelku rozumné a  vyvážené řešení.  Herní  prostředí  je  poněkud nestabilní  a  tak
průběžné ukládání aktuálního herního postupu na cloudu není určitě na škodu. Ale i přes tyto výše
uvedené  neduhy  je  hra  zábavná,  poměrně  intuitivně  hratelná  a  můžu  ji  všem vřele  doporučit.
Stahovat lze jak na Google play, tak i na Apple store.

(My)

Geniální  stratég  Hannibal  je  jedním z  nejlepších  velitelů
jízdy  ve  hře.  Velká  šance  na  druhý a  třetí  útok za  kolo,
šance,  že  soupeř  nebude  protiútočit  a  zvýšená  šance  na
kritický útok v případě vysoké morálky. Tento skillset  je
nejlepší zkombinovat s unikátním předmětem  zlatá koruna,
která zvyšuje morálku jednotky na maximum a ta navíc v
boji nemůže klesnout. Absolutně přesílené kombo.
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Oddíl: víte, že?
… oddíl kdysi pořádal dvě letní akce?
V dávných dobách (když jsem ještě já býval oddílovým dítětem) pořádal oddíl kromě tábora

ještě  sedmidenní  výlet  do
Poděvous. Probíhal obvykle na
začátku  srpna,  a  byl  určen
především pro menší děti, které
nechtěly  nebo  nemohly  jet  na
třítýdenní  tábor.  Nejstarší  děti
potom  občas  na  sedmideňák
jezdily  pomáhat  v  roli
vedoucích.  Díky  tomu  bylo
obvykle  na  sedmideňáku
mnohem  méně  účastníků,  než
na táboře.
Programem  připomínaly
sedmideňáky  takový  malý
tábor:  každý  den  probíhaly

soutěže, za ně se získávaly body do soutěže jednotlivců, a táhlo se v celosedmideňákové
hře.  Také  vždy  proběhl
jednodenní  výlet  někam
do okolí. Sedmideňák byl
také  zakončen
slavnostním  ohněm,  se
všemi  tradičními
náležitostmi.
Sedmideňáky  proběhly
celkem  dva.  První  pod
názvem  “Senát  a  lid
římský”,  který  volně
navazoval  na  celoroční
hru,  a  my  jsme  na  něm
řešili  římskou  politiku.
Pro mě to byl vůbec první
výlet delší než pětideňák.
Druhý  sedmideňák  proběhl  o  rok  později  na  Dalekém  vesmíru.  Motivace  opět  volně
navazovala  na  celoroční  téma,  stavěli  jsme stanici  na  neobydlené planetě.  Taky jsme si
vyzkoušeli některé tradiční táborové hry, jako například tržiště.
Další rok se už pořádal tábor na dvě části s částí pro mladší, tak, jak se pořádá dodnes. To
byl taky první tábor, na kterém jsem byl.

Ariel

Z kasina na sedmideňáku 2000

Příprava ohně na sedmideňáku 2000
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Dračí příběhy
Dračí oheň – inspirace v přírodě
  U draků je často popisováno,  že chrlí  oheň,  kterým útočí na nepřítele,  případně spálí
město.  Spoustu autorů fantasy a dalších příznivců draků se pokoušelo toto chrlení ohně
vysvětlit. Takže máme různé teorie o tom, že drakům se v žaludku či jiném k tomu určeném
orgánu tvoří různé plyny či chemikálie, které na vzduchu hoří. Četla jsem nápad, že má drak
u tlamy žlázy, které produkují dva různé plyny, které hoří až na vzduchu a podobně. Většina
vysvětlení  si  musí  nějak  poradit  s tím,  aby  drak  jednak  nespálil  sám  sebe  a  jednak
nevybuchl. Někteří autoři tuto možnost naopak do svého příběhu zapojili, např. Pratchett a
jeho bahenní dráčci, pro které je výbuch v podstatě přirozená smrt. Nicméně ukazuje se, že
příroda  dokázala  podobný
systém  vyvinout.  Tedy
v poněkud menším měřítku.
Existují  brouci  patřící
k střevlíkovitým, kterým se
říká  prskavci.  Ti  mají
unikátní  systém  ochrany:
jejich  vyměšovací  buňky
vytvářejí  v  těle
hydrochinon,  peroxid
vodíku  a  popřípadě  ještě
další  chemikálie  závislé  na
druhu  brouka.  Tyto
chemikálie  brouk
uskladňuje v zásobníku a v
případě  nebezpečí  přes
svalově ovládaný ventil přesune do tlustostěnné reakční komory. Tato komora je potažena
buňkami, které vytvářejí speciální enzymy (katalázu a peroxidázu). Jakmile je směs vtlačena
do této komůrky, začnou tyto enzymy okamžitě štěpit peroxid vodíku a katalyzovat oxidaci
hydrochinonu na chinon. Při této reakci vzniká volný kyslík a vytvoří se tolik tepla, že se
pětina  obsahu  reakční  komůrky  vypaří.  Tím  vznikne  přetlak,  brouk  s  velkou  přesností
zamíří zadeček na svůj cíl a oblak chemikálií horký okolo 100 °C je vystříknut na nepřítele.
Vystříknutí probíhá v pulsech s frekvencí asi 500 pulsů za sekundu. Výstřik je dokonce
slyšet. Prskavec dokáže zahnat nejen predátory z říše hmyzu, ale třeba i menší žábu. Ovšem,
to není všechno, pokud žába brouka přesto spolkne, je možné, že se z toho prskavec ještě
dostane. Začne z buněk na povrchu svého těla vylučovat chemický sprej, který u predátora
vyvolá dávení. V opakovaných testech na volně nachytaných prskavcích a žábách (japonské
ropuše obecné a ropuše říční)  potvrdili  úspěšný únik prskavců z  útrob dravce ve 43 %
případů. 
Někteří si přitom mezi trávicími žaludečními šťávami pobyli hodinu a půl, než to žába se
silně rozhozeným zažíváním vzdala
Tento zajímavý dračí brouček žije i u nás, jeho velikost je asi 0,5 – 3cm.

(kc) 

Prskavec větší
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Návrat draků
Zprávy o našich setkáních s draky

V měsíci květnu sice začaly schůzky, ale žádné
setkání s draky se neuskutečnilo

(bi)

Bodování za květen a červen
Vzhledem ke  karanténě,  stále  spíše  omezené  oddílové  činnosti  a  doporučení  pozastavit
bodování jsou zdejší hodnoty jen orientační a zachycují jedinou uskutečněnou schůzku.

jméno body
měs.

body
obd.

družina jméno body
měs.

body
obd.

družina

1. Lukáš 15 15 Orlíci 9.
2. Tomáš 15 15 Orlíci 10.
3. Míša 15 15 Orlíci 11.
4. 12.
5. 13.
6. 14.
7. 15.
8. 16.

Celkové výsledky:
Tabulka celkových výsledků pochopitelně velký pohyb vykázat nemůže, ale je doplňována
zejména z důvodu celoroční hry.

jméno body výlety družina jméno body výlety družina
1. Tomáš 889 10 Orlíci 9. Malvína 78 2 Host
2. Míša 417 4 Orlíci 10. Sandra 78 2 Host
3. Lukáš 345 2 Orlíci 11. Hanča 66 1 XOrlíci
4. Vojta 342 1 Orlíci 12. Verča 64 1 Orlíci
5. Mikuláš 209 5 Host 13. Max 54 1 Host
6. Mikeš 183 4 Host 14. Cyril 45 1 Host
7. Rachel 159 3 Host 15. Miki 39 0 XOrlíci
8. Pepa 84 2 Host 16. Eliška 25 0 Orlíci
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Prémiová „50“  pro rok 2019/2020
Jako každý rok je tu pro vás prémiová padesátka a letos se setkáte se stejnými podmínkami
plnění úkolů jako loni. Pro ty, kteří neznají, jak padesátka funguje, stručné vysvětlení: 
Princip padesátky: každý měsíc jsou vyhlášeny dva úkoly, z každého z nich může být
bodový zisk až 25 bodů. První z nich je pak na přinesení,  druhý poznávací.  Když si to
spočtete, tak pokud se budete snažit, můžete získat do jednoho dvojměsíčního bodovacího
období až 100 bodů, což už v prostředí vyrovnaných výsledků hraje roli
Květen: V květnu je přinášecí padesátka jednoduchá, přineste všechna čísla kOKOsu tohoto
ročníku, které máte doma jistě vzorně uložená a získáte za ně body v závislosti na počtu a
stavu donesených.  Odborný test  pak  proběhne  z  uzlů,  předpokládám,  že  si  uzlování  na
schůzkách pravidelně cvičíte a tak pro vás nebude problém uvázat alespoň některé z uzlů
základní šestky. Uvázání všech šesti vám pak přinese plný počet bodů.
Červen: V červnu bude poznávací úkol z bezobratlých, což je téma, které jsme v oddíle
měli  probírat  v  průběhu  dubna  a  tak  vám  jistě  poznání  pár  běžných  i  méně  běžných
bezobratlých nebude přinášet problémy, zvláště proto, že tentokrát ani nebudu chtít určení
řádu. Přinášecí úkol na závěr roku je herbář. Pro zisk plného počtu bodů potřebujete donést
5 vylisovaných, nalepených a správně určených bylin .

Přehled úkolů prémiové padesátky pro letošní rok:
září byliny //
říjen papírové koule // ryby, obojživelníci, plazi, savci, ptáci // 
listopad soutěž „nejkrásnější list podzimu“// dřeviny // 
prosinec vánoční ozdoba// mapa a buzola //
leden zápisník // houby //
únor oddílová historie a tradice // ochrana přírody a ekologie //
březen „co je to?“//geologie //
duben geosbírka // stavební slohy a památky //
květen Kokosy // uzle //
červen herbář //motýli, brouci, ostatní hmyz, ostatní bezobratlí//

(My+Bi)

Souhrnné výsledky prémiové "50"
jméno září říjen listopad prosinec leden únor březen duben květen červen

Lukáš 8 0+0 0+12 0+0 0+14 0+7 0+0 0+0 0+0

Míša 9 0+0 0+18 25+7 0+25 0+14 0+0 0+0 0+0

Vojta 3 0+13 0+0 0+10 0+14 0+10 0+13 0+0 0+0

Verča 0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0

Eliška 0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0

Hanča 0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0

Tomáš 0 0+18 0+18 0+22 0+25 0+16 0+22 0+0 0+0

Miki 0 0+11 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0 0+0
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Koutek zábavy
Jarní běh soutěže o KOKOsový ořech
Je tu poslední kolo jarního běhu tradiční soutěže pro děti i pro vedoucí. Pravidla zůstávají stejná
jako v minulých letech. Vyhodnocení bude na závěrečné oddílovce.
Každý měsíc zde bude zveřejněna trojice obrázků, vaším cílem je poznat, co na obrázcích je, za
každý  obrázek  vždy  můžete  získat  dva  body,  celkem  tedy  6  bodů  v  jednom  čísle  kOKOsu.
Odpovědi  je  třeba odevzdat  do začátku oddílovky,  na které vyjde další  číslo  kOKOsu.  Po pěti
kolech  se  vám body sečtou  a  za  každých  pět  bodů získáte  jeden lístek  do  osudí.  Na únorové
oddílovce pak budou vylosovány z tohoto osudí tři ceny, ostatní, kdo měli v osudí aspoň lístek,
zpravidla dostanou drobnější ceny.
Řešení můžete hledat kdekoliv a u kohokoliv, jedinou výjimkou je, že se nesmíte ptát žádného z
vedoucích oddílu.

5. kolo – Brouci
V tomto čísle kOKOsu jste se mohli dočíst o brouku prskavcovi, který umí podobně jako
draci  téměř chrlit  oheň.  S tímto broukem jsme se ještě v přírodě nesetkali,  zkuste však
poznat tyto brouky, které jsme s oddílem již potkali. Pokud nemáte barevné číslo, tak ten
první je hnědý a druzí dva zelení)

Výsledky 4. kola jarního běhu: Ryby (Okoun říční, Pstruh potoční, Hrouzek obecný) řešení neodevzdal nikdo, Tomáš
má (celkem 12 bodů)

Vtip nalezený na Internetu:
Rytíř bojuje s dvouhlavým drakem. Usekne mu obě hlavy, ale drakovi narostou 4 nové.
Useká je a drakovi naroste 8 hlav.
Useká je a drakovi naroste 16 hlav.
Useká je a drakovi naroste 32 hlav.
Useká je a drakovi naroste 64 hlav.
Useká je a drakovi naroste 128 hlav.
Useká je a pak už žádné hlavy drakovi nenarostou a je konečně po něm.
Byl to osmibitový drak.

https://ntx.cz/vtipy/

kOKOs měsíčník oddílu OkO, Číslo desáté., Ročník 22. Tiskne Bizon. 
Na vydání tohoto čísla se podíleli: Bizon, Kocour, Prtě, Myšinka, Ariel
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