Měsíčník oddílu OkO

Číslo letní Ročník 22.
červenec a srpen
Vyšlo: 15.6.2020
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Kalendárium
Zapište si do diáře
Skončil oddílový rok a v diáři nám zbývá jen tábor, který začne v pátek 26.6. a potrvá do soboty
18.7. Následně se budeme moci sejít některé letní pondělky v 16:00 u klubovny.
Nový oddílový rok začne až v pondělí 7. září oddílovou schůzkou od 16-ti hodin. Vyjde zde rovněž
první číslo 23. ročníku kOKOsu.
První výlety v novém roce jsou plánované na 12. září jednodenní a na 25.-28. září trojdenní ven.
Tyto termíny se ještě mohou změnit.

Blahopřejeme
Narozeniny
20. června – Lembas (20)
17. července – Piškot (18)
17. července – Kapybara (26)
24. července – Eliška (9)
26. července – David (12)
31. srpna – Prtě (22)

Svátky
24. června – Jan
5. července – Cyril a Metoděj
13. července – Markéta
15. srpna – Hana

Zprávy z oddílu
Počet členů
Na výletech v květnu se objevilo více dětí, které jsme již déle neviděli. Nově mezi nás zavítala
Barborka, které s námi pojede na tábor a možná začne od září chodit do oddílu. Jinak je stav členů
stále nejistý, za současné situace čekáme, kdo dorazí v září.

Léto s Okem
Jako každý rok i letos máte možnost sejít se v pondělí v 16:00 u klubovny. Týká se to pondělků
20.7., 3.8., 10.8., 17.8. a 31.8. Budou pořádány schůzky pro všechny, kdo budou zrovna v Praze.
Pokud se nás v pondělí sejde více, můžeme se dohodnout na některý jiný den na jakýkoliv výlet na
nějaké zajímavé místo v okolí Prahy. Případně jinou akci. Doufám, že se aspoň občas někdo objeví,
ale zase kdyby ne, tak to znamená, že se všichni o prázdninách dobře bavíte i bez nás a to je také
dobré.

Oddílový rok 2020-2021
Další rok oddílové činnosti zahájíme tradičně zahajovací oddílovou schůzkou v pondělí 7. září
2020 sraz v 16:00 u klubovny, návrat v 18:00 tamtéž. Od dalšího týdne pak poběží družinové
schůzky v časech podle rozvrhů.
První výlet bude pravděpodobně jednodenní v termínu 12. září 2020, následovat bude vícedeňák
ven pravděpodobně 25.-28. září 2020. Termíny jsou předběžné a mohou se změnit, detaily se
dozvíte v září.

Tábor
Tábor je za humny a jistě se již všichni těšíme. Letos proběhne v mírně omezeném rozměru kvůli
nejistému jaru. Opět budeme pravidelně publikovat fotografie z tábora na stránkách
http://ted.oddiloko.org/ a tak každý může být alespoň v duchu s námi i když se na tábor třeba letos
nedostane. Na normálních oddílových stránkách se pak fotografie z tábora objeví až po táboře, kdy
budu moci spojit fotky z různých zdrojů.

Bizon
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Ozvěny měsíce
30. května 2020 - Libušín aneb dračí pochoutka
30. května jsme se konečně po dlouhé době opět sešli na výletě. Původně měl být v tomto
termínu dvoudenní výlet
ven, ale rozhodli jsme se
vzhledem k situaci dát na
nový
začátek
jen
jednodenní. Výlet vedl
podle plánu Ariel a
rozhodl se pro Libušín,
kam
jsme
mohli
pohodlně dojet vlakem
z Dejvic. Na srazu se nás
sešlo poměrně dost, za
vedoucí Ariel, Bizon,
Hanka,
Myšinka,
Statkářka, Ester, Prtě,
Žába, Anežka, Piškot a
Adam, za děti Tomáš,
Rachel (tedy ta na nás
čekala
u
výstupu Skládání podoby draka
z vlaku), Míša, Eliška,
Martin, Natálka a nový táborový přírůstek Bára.
Počasí bylo krásné, sluníčko, ale ne vedro, asi nám chtělo trochu vynahradit dlouhou
výletovou přestávku.
Na první vhodné louce
zahájil
Ariel
výlet.
Z rozstříhaného obrázku
skládaly děti obrázek
draka, jehož budeme
zkoumat, ukázalo se, že
půjde zřejmě o typického
českého
pohádkového
draka. A jak jsme zjistili
v další hře v blízkém
lese, půjde o zkoumání
jeho
stravovacích
návyků, tedy především
o ověření pověsti, že
drak
žere
výhradně
princezny. V lese byly
rozmístěny
lístečky,
Děti zjišťují, zda by drak nebyl ochoten jíst například koťátka nebo hamburgery.
které děti přinášely, a
vedoucí se jim v tom snažili bránit. Výsledek bohužel ukázal, že pro dračí potravu je nutná
příslušnost ke královskému rodu, akorát že vedle princezen je ochoten sežrat i prince.
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Krásnou jarní přírodou jsme došli na hradiště Libušín, kde jsme mimo jiné poobědvali. A
také se tam odehrála další hra. Protože jsme neměli v našich řadách žádnou osobu
královského
rodu,
rozhodli jsme se
někoho
korunovat,
abychom
měli
vhodnou návnadu pro
draka. Této „pocty“
se dostalo Piškotovi.
Bohužel jak známo,
korunovační klenoty
nejsou
volně
přístupné, ale klíče
k nim stráží několik
důležitých
postav
našeho
veřejného
života
(pro
vaši
informaci, my jsme to
také
“googlili”:
prezident republiky,
předseda
vlády,
Rachel se snaží získat korunu
arcibiskup pražský a
primas český, předseda Senátu, předseda Poslanecké sněmovny, probošt Metropolitní
kapituly u Sv. Víta a
primátor hlavního města
Prahy). Děti musely
proběhnout trasu ke
královské koruně a
cestou byly ostřelovány
hlídači-vedoucími,
s
korunou pak musely
doběhnout k Piškotovi a
s náležitou úctou ho
korunovat. Počítal se
čas a počet zásahů.
Z Libušína jsme se
vydali mírně jinou
cestou zpět. Zjistili
jsme, že existuje recept
na umělé maso, kterým
by bylo možné draka Děti se snaží zapamatovat si co nejvíce předmětů.
oklamat. V poslední hře
se pak dětem podařilo tento recept odhalit a tím umožnit krmení draka bez ztrát na
královských rodech.
Bez problémů jsme se vrátili na nádraží, odjeli do Prahy a tam se rozešli. Výlet proběhl v
pohodě, za krásného počasí a byl velmi příjemným zahájením obnovené činnosti.
(bi)
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Černé Voděrady – Hvězdonice 13. června 2020
Poslední výlet letošního roku proběhl pod vedením Ester a vedl do krajiny středního
posázaví. Na výlet se nás dostavilo jedenáct: Bizon, Hanka, Myšinka, Ariel, Prtě, Ester,
Piškot,
Adam,
Tomáš, Eliška a
Bára.
Vyrazili
jsme
autobusem z Hájů a
za necelou hodinu
jsme vystoupili v
Černých Voděradech,
tady
jsme
našli
červenou turistickou
značku a po ní jsme
se zanořili s kratší
zacházkou do lesů v
okolí Zvánovického
potoka. Tady Ester
zahájila výlet.
Tentokrát se jednalo
o to, že se jacísi lovci
pokusili ulovit draka
Bára a Eliška se snaží nakreslit podobu Snallygastera
Snallygastera
a
skončili zajati v jeho jeskyni. Naším úkolem bylo pokusit se je zachránit. Prvním úkolem
tak bylo zkusit podle různých popisů Snallygastera nakreslit. Zachytit nestvůru s jedním
okem,
kovovým
zobákem,
dračími
křídly, chapadly, rohem
a dalšími podivnými
detaily
nebylo
jednoduché.
Naše
cesta
pak
pokračovala vzhůru na
návrší Karkoška. Tady
nás Ester zastavila na
další hru, šlo o to najít v
knihovně informace o
Snallygasterovi,
zejména není-li zde
nějaký námět, jak draka
přemoci.
Po hře jsme vystoupali
směrem k Ondřejovu a
Prohledávání knihovny a hledání údajů o Snallygasterovi
změnili jsme značku na
modrou, po které jsme přes Kostelní Střímělice zamířili do lesů na kopci Chlumu. V těchto
lesích proběhla další hra, cílem zde bylo zjistit, který mytický tvor je hlavním soupeřem
Snallygastera.
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Hra probíhala tak, že se sbíraly dvojice kartiček a jen ta s nepřítelem Snallygastera neměla
dvojici.
Po hře jsme si sedli a
naobědvali se. Naštěstí
tu
byly
příhodně
umístěné klády.
Pak jsme pokračovali
směrem k Ondřejovu,
v tu chvíli se dosud
jasné nebe zatáhlo a
přihnala se rychlá a
vydatná
bouřka.
Přesto, že jsme ihned
vytáhli protidešťovou
ochranu a spěchali se
ukrýt,
suší
jsme
nezůstali. Slunce však
opět zasvítilo a na
další cestě jsme zase
oschli.
Hledání dvojic mýtických tvorů
Kousek
za
Ondřejovem jsme se zastavili na poslední hru. Jelikož jsme v minulé hře zjistili, že
nepřítelem Snallygastera
je kojotodlak Dwayyo,
bylo v další hře cílem
sestavit
přesvědčivý
převlek.
Po žluté turistické značce
jsme pak sestoupili k
Sázavě, kterou jsme
překonali
po
Hvězdonickém
mostě
(shodou
okolností
sesterské stavbě bývalé
Trojské lávky). Zbyl nám
ještě čas k návštěvě
občerstvení a pak jsme
již nasedli do vlaku a s
mírným
zpožděním
dojeli do Prahy.
Ester vysvětluje hru na převlek.
Výlet se vydařil, ačkoliv
účast byla oproti minulému výletu slabší. Je ji však stále nutno připočítat zmatkům kolem
karantény, každopádně byl výlet příjemným zakončením letošního roku.
(bi)
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Zajímavé místo
Dománovický a Žiželický les - utajený klenot Polabí
Vzhledem k letošnímu omezení cest do zahraničí mi v jarní sezóně zbylo více času na objevování zajímavých míst
v Česku a jedním z dlouho vytipovaných míst, které
jsem konečně taktéž navštívil je Evropsky
významná lokalita Dománovický les mezi obcemi
Dománovice a Radovesnice na Kolínsku. Skládá se
ze dvou lokalit přírodní rezervace Dománovický
les, přírodní rezervace Žiželický les a území mimo
rezervaci v okolí Dománovického vrchu (263
m.n.m.) což je také nejvyšsí bod celého území.
Do EVL jsem se vydal hned dvakrát a ani jednou
jsem návštěvy nelitoval. Od května do července se
můžete
v Dománovickém
lese
setkat
s nejvzácnějším (kriticky ohroženým) českým
motýlem, nápadným hnědáskem osikovým, v celé
ČR žije už jen zde, ještě nedávno se vyskytoval
např. i na Moravě v okolí Uherského Hradiště, ale
tam již bohužel vyhynul. Tento druh je zajímavý
tím, že jeho jedinci žijí svůj život jenom v okolí
jedné paseky nebo lesní světliny, přelet mezi
jednotlivými pasekami byť i nepříliš vzdálenými je Hnědásek osikový má v oblasti Dománovického lesa a
spíše ojedinělý. V současné době probíhají na území Žiželického lesa poslední populaci na území ČR. Typickým
znakem dospělých motýlů je zejména oranžový pás bez teček
EVL
na horní straně křídel a oranžový lemový proužek na spodní
managamentové
zásahy
s cílem straně. Zajímávé je, že hnědásek se jmenuje osikový přesto, že
zvýsit počet jedinců se jeho housenky živý výhradně listy jasanů.
hnědáska
na
lokalitě a to zejména prosvětlováním lesů, dovýsadbou mladých jasanů, zachováním
světlin a zajištění dostatku nektaronosných křovin a bylin v lesních a lučních lemech.
Krom výše zmíněného hnědáska osikového se zde vyskytuje i majestátní roháč obecný
a další vzácné druhy motýlů a brouků.
Nejtypičtějším biotopem jsou zde dubohabrové lesy s bohatým bylinným podrostem,
kde rostou krom jiného například vzácné orchideje střevíčník pantoflíček nebo krásná
okrotice červená. Bohužel na jedné z lokalit ve vzrostlém smrkovém lese byly vzácné
střevíčníky nenávratně poškozeny nešetrným zásahem těžařů při provádění holosečné
těžby a následném zpracování dřevní hmoty. Teď už se vyskytují v několika
mikropopulacích pouze v okolí odvodňovacích příkopů a cest.
Velmi vzácná rostlinstvo roste ve vlhčích částech rezervace na světlinách a fragmentech
slatinišť a připomíná, že se v těchto místech dříve nacházeli druhově bohaté slatinné
louky. Na miniaturní loučce v západní části rezervace nalezneme zdejší nejvzácnější
druh žluťuchu jednoduchou svízelovitou. Patří mezi kriticky ohrožené druhy a kvete na
lokalitě v červenci. V ČR roste už jen vzácně na Džbánu. Na této loučce roste i kriticky
ohrožený pryšec světlý, typický svoji výškou a tvarem květu před úplným rozkvětem.
Orchidej okrotice červená Jinde v rezervaci je naopak hojnějši silně ohrožený pryšec kosmatý, tvořící veliké trsy
se vyskytuje převážně v rostlin zejména v lučních částech území. Oba nápadné pryšce kvetou od května do
květnatých bučinćh a patří června. Z dalších druhů unikátní slatinné loučky bych jmenoval i kriticky ohroženou
mezi silně ohrožené druhy trávu pěchavu slatinnou nebo silně ohroženou hluchavku ožanku čpavou. Zbytky
našich rostlin. Kvete v vlhkých slatinných i sušších luk dnes už v lesních porostech dokládá též výskyt
červnu a bývá ji velmi orchidejí a to nápadného vstavače vojenského a vstavače nachového. Na jedné lokalitě
těžké až nemožné nalézt. V v severní části roste i silně ohrožený kruštík růžkatý.
lokalitě Žiželického lesa Svoji zajímavost má i Žiželický les. Podle slov místního znalce se zde vyskytuje i
ale roste tak, že je ji vidět stádečko muflonů, ale pokud ho chcete pozorovat, musíte se k němu přiblížit opravdu
přímo z hlavní cesty nepozorovaně, mufloni jsou mnohem víc plašší než například srnky.
procházející
rezervací. Každopádně, ať se se vydáte do Dománovického lesa v jakékoliv roční době, můžete
objevovat a vychutnávat jeho krásy. Územím nevede žádná turistická trasa.
Neuvěřitelné!
(My)
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Oddíl: víte, že?
… oddílu je již třicet let
V létě 1990 dozrál stav k tomu, že se Klokan rozhodl opustit Dálavu a začít vést vlastní
oddíl, já jsem tehdy odešel s ním, především proto, že mě jeho projekt lákal a v Dálavě
tehdy byl nadstav
vedoucích.
Již
předem jsme byli
dohodnuti s našimi
kamarády ze dvou
dalších oddílů – Evy
z Klokánků a Lukáše
z
Tropika,
kde
naopak
došlo
k
tomu, že u nich
nebylo
dost
vedoucích a hrstka
dětí, že se spojíme a
založíme společný
oddíl. Tento oddíl po
kratším
hledání
V článku píšu, že nejvyšším bodem, který náš oddíl navštívil, byla nejvyšší hora
dostal jméno OkO.
Oddíl prošel od té Nízkých Tater Ďumbier, ovšem důkaz v podobě fotografie jsem k tomu nenašel a
nejsem si nakonec stoprocentně jistý, že jsme tam opravdu vystoupali – úmysl jistě byl,
doby
různými ale možná jsme se vrátili již z Krúpovy hoľe, odkud fotku mám. Ovšem zde je důkaz, že
změnami
a Chopok (2024 m.n.m.) jsme navštívili určitě.
peripetiemi, za dobu
jeho existence jím prošla více než stovka dětí … tedy to platilo před deseti lety, kdy jsme se
dopočítal asi sto šedesáti, dnes to jistě bude již přes dvě stovky.
Oddíl byl od začátku koncipovaný jako malorozměrový, kolem dvanácti dětí. Tento počet
jsme vzácně překročili, ale spíše se stále potýkáme s nedostatkem členů, mimo jiné i proto,
že při nízkém základním počtu dětí se hůře shánějí náhrady za odešlé. Naopak dobrou
vizitkou je že velká část dětí, které oddílem projdou, zde zůstane dále jako vedoucí. To vede
v současnosti k situaci, kdy vedoucích je často více než dětí.
Oddíl za dobu své existence navštívil všechny naše sousední státy (s výjimkou Rakouska).
Sestoupil do jeskyní, vystoupal na hory, (pokud se nepletu, tak nejvyšším bodem našich
výletů byl Ďumbier 2043 metrů nad mořem a nejníže jsme se ocitli nejspíše v Budapešti pod
100 m.n.m)
V oddíle se vyskytla řada družin, vzpomenu na Uzlíky, Kamzíky, Citrony, Dráčky, Králíky,
Ráčky pod kamenem, Kondory i současné Orlíky a pravděpodobně jsem některou vynechal.
Za třicet let jsme uspořádali třicet jedna prázdninových akcí, zhruba 500 mimoschůzkových
akcí ve školním roce a nepřeberně schůzek – velmi hrubý výpočet ukazuje číslo kolem 1200
schůzkových týdnů, ale v některých letech byly družinové schůzky i tři v týdnu.
Takže já jen doufám, že tato čísla nezůstanou na této hodnotě a porostou a za dalších třicet
let bude oddíl stále trvat, protože je rozhodně na co navazovat.
(bi)
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Dračí příběhy
Pohádkoví draci
Na výletě jsme řešili pohádkové draky a jejich stravovací návyky, především pojídání
princezen. Tento motiv se objevuje v mnoha
pohádkách a příbězích. Už v jedné variantě
pověsti o sv. Jiřím se jedná o záchranu
princezny, dále třeba v české pohádce Princ
Bajaja. V některých případech není jasné, zda
jde pouze o jídlo či spíše rituální obětování, je
asi jasné, že kdyby se drak živil opravdu jen
princeznami, tak brzy zemře hlady, protože i ve
středověku jich nemohl být dostatek. V jiných
pohádkách se vyskytuje motiv, kdy drak žere lidi
obecně a na princeznu dojde díky losu nebo
drsnému požadavku, že musí dát každá rodina
jednoho člena a král si netroufne se z této
povinnosti vyjmout. To je motiv třeba v pohádce
Honza králem.
Snallygaster
Snallygaster je drak původem ze Severní
Ameriky, konkrétně ze státu Maryland. První
zmínky o tomto stvoření se datují do 18.století. Theodore Roosevelt se vydává lovit snallygastera,
novinová zpráva však byla odhalena jako podvod.
Jednalo se o oblast osídlenou přistěhovalci
z Německa a ti si vyprávěli o děsivém duchudémonovi, který vypadá jako plaz křížený
s ptákem s kovovým zobákem s ostrými zuby,
občas má i chapadla. Snáší se tiše z nebe a odnáší
své oběti, kterým vysává krev. Přistěhovalci mu
říkali Schneller Geist, tedy rychlý duch. Prý před
ním chránila sedmicípá hvězda, jejíž vyobrazení
se dá dodnes najít na starých budovách.
Přežívající pověst byla silně vzkříšena, když se
v roce 1909 objevila série článků o setkání
místních
obyvatel
s podivnou
stvůrou
s obrovskými křídly, dlouhým ostrým zobákem a
drápy, která unáší děti a dobytek. Smithsonův
institut (výzkumná a vzdělávací instituce ve
Spojených státech s komplexem muzeí) vypsal
odměnu za kůži tohoto tvora a prý tehdejší
prezident USA Theodore Roosevelt uvažoval, že
se ho sám vydá ulovit. Nakonec se však ukázalo,
Snallygaster
že příběh si vymysleli novináři, aby zvýšili
náklad svých novin.
(kc)
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Návrat draků
Zprávy o našich setkáních s draky
V červnu jsme si poradili s výživou českého
pohádkového draka, kterého jsme naučili jíst
rostlinné náhražky princezen.
Následovně jsme zachránili nešikovné lovce
před americkým drakem snallygasterem,
(bi)

Bodování za květen a červen
Bodování probíhá jen orientačně a nebudu tentokrát udělovat lístečky s body, takže si
hodnotu pro neexistující velký lístek najděte sami.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

jméno body měs. body obd. družina
jméno body měs. body obd. družina
Tomáš
141
156
Orlíci
9.
Bára
65
65
Host
10.
Eliška
65
65
Orlíci 11.
Lukáš
47
62
Orlíci 12.
Martin
54
54
Host
13.
Míša
39
54
Orlíci 14.
Rachel
48
48
Host
15.
Natálka
42
42
Host
16.

Celkové výsledky:
Závěrečná tabulka celkových výsledků ukazuje zejména účast na výletech. O jediném
možném velkém lístku není pochyb.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

jméno
Tomáš
Míša
Lukáš
Vojta
Mikuláš
Rachel
Mikeš
Eliška
Pepa
Malvína

body
1030
456
392
342
209
207
183
90
84
78

výlety
12
5
2
1
5
4
4
2
2
2

družina
Orlíci
Orlíci
Orlíci
Orlíci
Host
Host
Host
Orlíci
Host
Host

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

jméno
Sandra
Hanča
Bára
Verča
Martin
Max
Cyril
Natálka
Miki

body
78
66
65
64
54
54
45
42
39

výlety
2
1
2
1
1
1
1
1
0

družina
Host
XOrlíci
Host
Orlíci
Host
Host
Host
Host
XOrlíci
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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
říjen
listopad
prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen

byliny //
papírové koule // ryby, obojživelníci, plazi, savci, ptáci //
soutěž „nejkrásnější list podzimu“// dřeviny //
vánoční ozdoba// mapa a buzola //
zápisník // houby //
oddílová historie a tradice // ochrana přírody a ekologie //
„co je to?“//geologie //
geosbírka // stavební slohy a památky //
Kokosy // uzle //
herbář //motýli, brouci, ostatní hmyz, ostatní bezobratlí//
(My+Bi)

Souhrnné výsledky prémiové "50"
jméno
Lukáš
Míša
Vojta
Verča
Eliška
Hanča
Tomáš
Miki

září
8
9
3
0
0
0
0
0

říjen
0+0
0+0
0+13
0+0
0+0
0+0
0+18
0+11

listopad prosinec
0+12
0+0
0+18
25+7
0+0
0+10
0+0
0+0
0+0
0+0
0+0
0+0
0+18
0+22
0+0
0+0

leden
0+14
0+25
0+14
0+0
0+0
0+0
0+25
0+0

únor
0+7
0+14
0+10
0+0
0+0
0+0
0+16
0+0

březen
0+0
0+0
0+13
0+0
0+0
0+0
0+22
0+0

duben
0+0
0+0
0+0
0+0
0+0
0+0
0+0
0+0

květen
0+0
0+0
0+0
0+0
0+0
0+0
0+0
0+0

červen
0+4
0+0
0+0
0+0
0+0
0+0
0+17
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, Kohoutek luční
jedinou výjimkou je, že se
nesmíte ptát žádného z vedoucích oddílu.
Vzhledem k tomu, že v letošním jarním běhu byla účast v soutěži naprosto mizivá, získává jediný
účastník tohoto kola Tomáš naši gratulaci a s ní i sladkou kokosovou odměnu.
Podzimní běh již nebude, doufám, přerušen další karanténou a třeba bude mít i hojnější účast.
Uvidíme
Výsledky 5. kola jarního běhu: Brouci (Chroust obecný, Zlatohlávek zlatý, Svižník polní) řešení neodevzdal nikdo,
Tomáš má (celkem 12 bodů)

Vtipy nalezené na Internetu:
„A co u vás, taky to tak strašně fouká?”
„Ne, pohoda. Akorát ptáci lítají nízko... počkej, to nebyl pták, ale kočka!”
Do hydrometeorologického ústavu volá rozzuřený muž: „Už dva dny vynáším ze sklepa
v kýblech to vaše polojasno!”
https://www.ivtipy.cz/
kOKOs měsíčník oddílu OkO, Číslo letní., Ročník 22. Tiskne Bizon.
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