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Z Archivu
Vánoční výlet 2016
Poprvé  po  třiceti  letech
existence oddílu jsme byli
nuceni  zrušit  i  naši  vůbec
nejstarší  tradici,  kterou
představuje Vánoční výlet.
Abychom si jej připomněli
alespoň  ve  vzpomínce,
vytahuji z archivu článek o
Vánočním  výletě  2016,
který  se  odehrál  v
netradiční  podobě.  Nešli
jsme totiž tehdy spolu, ale
hrála  se  po  Šárce  terénní
hra.  Nicméně  dopřejme
slovo Anežce, která ten rok
zápis z výletu do KOKOsu
dělala.

(bi) 

Vánoční výlet – 17. prosince 2016
17.  prosince se uskutečnil již tradiční vánoční výlet,  který vedl jako obvykle do oblasti
Šárky. Přesto, že počasí bylo značně mrazivé a tráva se leskla pod vrstvou jinovatky, na

srazu  na  konečné  stanici
tramvaje  se  nás  sešlo
celkem  hodně.  Z dětí  se
výletu zúčastnili Lembas,
Adam, Piškot, Míša, Dan,
Anička  a  Luise,  vedoucí
se pak dostavili ve složení
Bizon, Hanka, Prtě, Ariel,
Žába a moje maličkost.
Pro  letošek  jsme  se
rozhodli  otestovat
poněkud  jiný  model
organizace  vánočního
výletu. V letech minulých
děti společně s vedoucími
obcházely stanoviště, kde
plnily různé úkoly. 
Trasa  se  tedy  příliš
neměnila. Tento rok jsme

došli k názoru, že by bylo dobré zkusit něco nového. Děti se nepohybovaly po stanovištích
společně, nýbrž byly rozděleny a obcházely místa úkolů po dvojicích. Vedoucí se nacházeli
na jednom pevném místě a zadávali úkoly každé skupince zvlášť.

Zahájení výletu u vstupu do Šárky

Po skončení hry jsme se sešli na návrší nedaleko Arielova stanoviště
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Motivace letošního vánočního výletu byla  příprava hradní vánoční hostiny.  A jelikož se
očekává účast mnoha hostí,
je  třeba  je  všechny  řádně
pohostit.  Skupinky  dětí
tedy  musely  získat  nejen
potraviny pro hradní tabuli,
ale  například  i  dárky,
medovinu  a  podobné
náležitosti.  Jejich  úkolem
bylo  sehnat  ve  vesnicích
pivo, koláče, pečené sele a
vánočku. Kromě vesnic se
zde  nacházelo  i  město  a
kořenářka,  představovaná
Hankou.  Nic  však  není
zadarmo. Aby děti předmět
získaly,  musely  buď
přinést  nějaký  jiný
předmět,  anebo  ho  vyhrát
v minihře.  Bylo  také
možné získat předmět tím, že skupinka porazila jiný tým v souboji. Souboje fungovaly na
principu přebíjené, tedy ten, kdo má vyšší kartu, vyhrává. Poražený musí odevzdat třetinu

svých  dárků  nebo  jeden  ze
svých předmětů.  Pokud dojde
k remíze,  nikdo  nic
neodevzdává.
V praxi  to  tedy vypadalo  tak,
že skupina přišla na stanoviště,
sdělila  vedoucímu,  jestli  chce
jeden  ze  čtyř  hlavních
předmětů,  informaci,  nebo
dárky. Vedoucí jim buď zadal
úkol,  nebo minihru,  nebo jim
oznámil,  že  požadovaný
předmět  nemá.  Pokud  děti
třikrát  neuspěly,  musely
stanoviště  opustit,  protože  je
z vesnice  vyhnali  pobouření
občané.
Je  důležité  dodat,  že  byla

doopravdy zima a stát několik hodin na mraze a čekat, až se přižene skupina dětí, není nic
příjemného. Nicméně nakonec se vše podařilo a my se mohli odebrat do restaurace Dívčí
skok na tradiční občerstvení čajem, horkou čokoládou a něčím dobrým k snědku.
Výlet  jsme  tradičně  ukončili  návštěvou  oddílového  vánočního  stromečku  a  zazpíváním
koled.  Zcela  vymrzlí,  ale  spokojení  jsme  se  odebrali  směrem k Aritmě,  kde  nám přišli
naproti Aniččini a Luisini rodiče.

Hezký Nový rok, Anežka

Závěr na skále u stromečku

Posezení v Dívčím Skoku
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Jak plynul rok 2020
aneb od ledna do prosince s oddíle OkO ve zkratce
Jako tradičně se ve vánočním čísle ohlížíme za uplynulým rokem, bohužel tento rok byl pro
činnost oddílu, jakožto i
pro  většinu  jiných
činností,  dost
nepříznivý.
Jako  každý  rok  byl
prvním  výletem
přechod  Brd,  společná
akce  mnoha  oddílů.
Letos  ji  organizoval
Sirius,  a  v  motivaci
jsme  procházeli  lesem
medvídka  Pú.  Na
každém stanovišti  jsme
potkali jednu postavu z
příběhů medvídka Pú, a
plnili její úkol. Účast na
výletě  nebyla  nijak
závratná, celkem 4 děti.
Jinak  se  ale  zúčastnilo
celkem 13 skupin, což je nebývale mnoho, a nám se podařilo umístit se na hezkém čtvrtém
místě.
Následoval tradiční lednový výlet do Poděvous. Tentokrát nás čekalo příjemné překvapení v

Bukové, kde se k nám
přidala Sandra a Pepa,
a  jejich  rodiče  nás
zavezli  auty  do
Poděvous. Autobus do
Poděvous  jezdí  totiž
jenom  v  pátek,  a  tak
jsme jiné roky museli
chodit  pěšky přes  les.
Tento  výlet  už  jsme
organizovali my, tudíž
tématem jsme navázali
na  naše  celoroční
téma, a tentokrát jsme
se setkali se Sibiřským
drakem.  Tento  drak
byl  na  rozdíl  od
předešlých  draků
divoký,  s  inteligencí

na úrovni zvířete. Proto jsme se ho pokoušeli různými triky naučit, aby nenapadal lidi. Na
večerním  posezení  u  krbu  Bizon  představil  po  mnoha  letech  nové  vydání  oddílového
zpěvníku.

Náš tým na Brdech se radí o plnění úkolu

Jedna  z her v Poděvouském lese
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Na začátku března pak proběhl poslední výlet před první vlnou koronaviru. Vedl do Kadaně,
kde jsme přes víkend
byli  ubytováni  v
místním  DDM.  V
Kadani  jsme
navštívili  místní
Františkánský
klášter,  kde  jsme
měli  možnost  vidět
historický  hodinový
stroj  zblízka.  V
tématu  výletu  jsme
narazili  na  skupinu
podnikavců,  kteří
chytili  nějakého
tvora,  o  kterém
tvrdili, že je to drak.
Nakonec se ukázalo,
že  je  to  obyčejný
krokodýl.
Druhý  březnový
výlet se již neuskutečnil, protože byl vyhlášen nouzový stav. Z donucení jsme tedy přešli na
vydávání kOkOsu online na našich stránkách, což byla nakonec docela dobrá změna.
Opatření  nám  dovolila  uspořádat  výlet  až  na  konci  května,  a  to  k  hradišti  Libušín.
Zúčastnilo se celých 7 dětí, a dokonce se na nás přijela podívat Statkářka. Na výletě jsme

potkali  českého
pohádkového  draka,
který  se  dožadoval
princezny  k  sežrání.
Jelikož  princeznu  v
Čechách  nemáme,
abychom  ji  zkrmili
drakovi,  tak  jsme
vytvořili  náhradu
princezny  ze
sojového  masa,
kterou  jsme  draka
oklamali.
Ještě jsme stihli jeden
výlet,  a  to  byl
červnový  jednodenní
výlet  do  Hvězdonic.
Tam  jsme
osvobozovali skupinu
lovců, kteří  se vydali

lovit draka Snallygastera, a drak je místo toho chytil a uvěznil ve své jeskyni.

V Kadani jsme navštívili muzeum ve Františkánském klášteře

Ariel vysvětluje hru na zkoušení toho, co chutná jako princezna.
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Příprava tábora byla letos znepříjemněna skutečností, že jsme v podstatě do poslední chvíle
nevěděli,  jestli  se
tábor  bude  moct
vůbec  konat,  a
případně  za  jakých
podmínek.  Nakonec
opatření  povolila  a
tábor jsme pořádali, a
i  opatření  byla
nastavená  celkem
volně,  takže  proběhl
téměř  jako  obvykle
(jen  bez  výletu  do
města),  roušku  jsem
nosil  jenom  já,  když
jsem  jezdil  na
nákupy.  Jelikož  jsme
museli zrušit výlet do
města,  tak  jsme
alespoň  přesunuli
samostatný  výlet  do

lesů do první části tábora, kde se ho mohly zúčastnit všechny děti. Jako obvykle bych rád
vzpomenul především na závěrečné hry. V závěru pro mladší bylo naším cílem vytvořit
magické  sondy,
každou  příslušící
jinému  živlu,  z
různých  ingrediencí
představující  daný
živel.  Například
nažku  z  javoru  pro
vzdušnou  sondu,
vodu  z  několika
různých rybníků pro
vodní  sondu,  nebo
popel  z  ohně,  který
zapálil  někdo  jiný
než  my.  V  závěru
pro  starší  se  pak
snažili  proniknou za
dračím  králem  tak,
že  se  vydávali  za
jeho  služebníky,
kteří  pro něj  ukradli
vzácné artefakty. Pro ten účel měli  za úkol vyrobit  repliky turínského plátna, křišťálové
lebky, nebo Mony Lisy. Lest se podařila, a nakonec došlo na souboj s dračím králem, který
teda bohužel částečně propršel, nicméně podařilo se draka porazit,  a tím úspěšně završit
celoroční hru.

Závěrečné vyhodnocení výletu do Hvězdonic

U středního táborového ohně. 
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Tento  školní  rok  zahájil  nové  téma,  a  tím je  hledání  slavných  ztracených  pokladů.  Na
prvním  výletě  jsme
hledali  čínskou
císařskou  pečeť,
která  se  ztratila  před
více  než  tisíci  lety.
Na  výletě  nás
Lembas  zvedl  do
NPR Libický luh.
Na  konci  září  měl
proběhnout  jako
obvykle  výlet  ven,
nicméně počasí vyšlo
tak  špatné,  že  se
téměř  nikdo
neodhodlal  k  účasti
(v podstatě celý pátek
a  sobotu  dopoledne
měl  být  intenzivní
déšť).  Výlet  se
nakonec  zkrátil,  a
odjelo se v sobotu odpoledne, kdy už nemělo tolik pršet. To úplně nevyšlo, nicméně alespoň

v neděli se vyčasilo, a
tak  se  stihla  projít
značná  část  cesty
výletu.
No a tím bohužel tento
oddílový  rok  skončil,
protože  před  dalším
výletem  už  byla
zakázána naše činnost.
Krátké  uvolnění  v
prosinci  bylo  příliš
krátké, a bohužel bylo
ukončeno  těsně  před
vánočním  výletem,
který  jsme
připravovali.
Doufejme,  že  se
situace zlepší a činnost
budeme  moct  opět
zahájit.

Ariel

Lembas líčí další osudy císařské pečeti

Výlet  do  Doupovských  hor  a  Slavkovského  Lesa  byl  málo  obsazený  s  stíhaný
nepřízní počasí.
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Origami – složte si sami
Sáně
Tak pro letošní Vánoční kOKOs jsem našel návod na origami sáně, je jednoduchý s jediným
složitějším krokem, takže je dokáže složit každý, kdo bude postupovat podle návodu. Na
skládání je doporučován papír s různě barevnými stranami, já jsem skládal z kusu balícího
papíru  a  osobně  bych
doporučil  papír,  který
lépe drží tvar.
1)  Začneme  se
čtvercovým  papírem,
který  přeložíme
úhlopříčně  a  zase
rozložíme.
2)Totéž  uděláme  na
druhé úhlopříčce.
3)  Papír  otočíme
nakoso.
4)  Přeložíme  a
rozložíme  rohy  ke
středu.
5)  Další  pomocné
sklady  rozložte  a
složte v horizontálním
směru  tak,  abychom
rozdělili  úhopříčku na
osminy.
6) Totéž udělejte i ve vertikálním směru.
7) Tím vám vznikne na papíře síť pomocných skladů.
8) Budou následovat dvě přeložení podle obrázku, tentokrát překládáte směrem dozadu.
9)  Nadchází  jediná  mírně  obtížnější  fáze  skládání,  podle  obrázku si  připravte  pomocné
sklady, Modré (čerchované) jsou horní a žluté a růžové (čárkované) dolní.
10) Podle naznačených skladů dodáte skládance třetí rozměr. Opatrně začněte ze strany a
papír se vám postupně sám složí do výsledného tvaru.
11) Nechte sklady vytvarovat sedačku a opěrku saní.
12) A na závěr založte dvojici chlopní dozadu, kde vytvoří základ lyžin.
13) Otočte tak, abyste model viděli z boku
14) Připravte se založit okraj opěrky vpřed a přeložit lyžiny vzad.
15) Přeložte a otočte model na druhou stranu.
16) Nyní budeme stejně zakládat okraj opěrky a lyžiny na druhé straně.
17) Otočte model tak, abyste jej viděli zezadu.
18) Horní chlopeň založte dle obrázku
19) A máme hotovo, takto nějak vypadá model zezadu.
20) Zhora,
21) A ještě pohled na výsledný model.

Tak nějak vypadá výsledný výrobek
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(bi)
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Přehled pokladů
Poklady spojené s     Vánoci  
 Mezi  vzácné  a  hledané  poklady  světa  patří  různé  relikvie  a  předměty  spojené
s náboženstvím.  Ve  světě
existuje  poměrně  dost
různých relikvií a pokladů
spojovaných  s událostmi
okolo  Vánoc.  Patří  mezi
ně  například  Ježíškovy
plenky,  v jiném  podání
zavinovačka.  Jednu  mají
v katedrále  v Dubrovníku
ve  stříbrném  zdobeném
relikviáři  a  bývá
pravidelně  vystavovaná.
Další  plenku  či
zavinovačku  mají
v katedrále  v Cáchách,  je
uložena  ve  zlaté  svatyni
Panny  Marie  a  bývá
vystavována  jednou  za
sedm let.  Takže  pokud máte  zájem,  je  možné  prohlédnout  si  Ježíškovy  plenky.  Ovšem
dočetla jsem se i o legendě, která říká, že Marie a Josef
neměli  s sebou  na  cestu  plenky  ani  jinou  látku  pro
zabalení  novorozeňátka  a  tak  použili  Josefovy
punčochy, z této středověké legendy vychází i někteří
malíři, kteří zobrazili Josefa, jak si sundavá punčochy. 
  V jednom  z nejvýznamnějších  kostelů  v Římě,
basilice Panny Marie Sněžné byly  uchovávány kousky

dřeva,  o
kterých
se  tvrdí,
že

pocházejí  z jesliček,  ve  kterých  ležel  Ježíšek  po
narození.  V Římě  prý  byly  od  7.století,  v současné
době byly předány do kostela v městě Betlém.

(kc)

Relikviář z Cách

Relikviář s kouskem dřeva z jesliček

Obraz s Jozefem řezajícím punčochu
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Vtipy nalezené na Internetu:
Letos žádné Vánoce nebudou. Řekl jsem Ježíškovi, že jsi byl celý rok hodný. Umřel smíchy. 

Líza děkuje dědovi: „Dědečku moc ti děkuju za ty housle, cos mi dal loni k Vánocům. Byl to
ten nejlepší dárek,  jaký jsem kdy dostala!" „Vážně?“ neubrání se děda údivu. Líza nadšeně
přikývne:  „Rozhodně!  Pokaždé,  když  začnu  hrát,  mi  máma  dá  dvacku,  abych  s  tím  zas
přestala!" 

https://vtipe-vylez.cz/
„Otíku, jak se ti líbí nová autodráha?”
„Je moc pěkná.”
„Tak si rychle hraj, než si někdo všimne té rozbité výlohy a přijedou policajti.”

Jde policista večerním městem a uvidí na silnici ležícího muže.
„Co se vám stalo?”, zeptá se ho.
„Něco mě přejelo,” odpoví muž.
„A postřehl jste poznávací značku?”
„Ne, ale ty soby bych poznal.”

www.ivtipy.cz

Vánoční zamyšlení
Tak a rok se s rokem sešel a já mám opět za úkol sesmolit do kOKOsu nějaké Vánoční
zamyšlení. Očekávám od sebe, že tu nějak zhodnotím uplynulý rok, vesměs nás pochválím a
napíšu, co všechno se za uplynulý rok podařilo nebo nepodařilo. Tolik standard, ale bohužel,
uplynulý rok byl všechno jiné než standardní,
Většinu roku byla oddílová činnost zakázaná a zrušená a nadpoloviční většinu výletů se tak
uskutečnit nepodařilo. Zbylé výlety se od počátku roku potýkaly s nízkou účastí a to nejen
ve chvílích očekávatelných, některé byly z různých důvodů redukovány a podobně. 
Ovšem  z  tohoto  stavu  jsme  měli  dvě  příjemné  výjimky,  byl  jí  výlet  po  přerušení  jarní
karantény na začátku června a především tábor, který proběhl s účastí vysokou, doplněnou
řadou nováčků a byl tak příjemným připomenutím toho, jak oddíl v dobrých chvílích vypadá.
Další  radost  nám přineslo  září,  kdy  po  několika  hubených  letech  přišlo  do  oddílu  větší
množství nových dětí, které se začaly aktivně účastnit schůzek. Bohužel než přišel čas na
výlety, byli jsme znovu zakázáni a od té chvíle žádný výlet neproběhl. Přesto nás potěšila
vysoká účast i na obnovených schůzkách počátkem prosince.
Takže do dalšího roku oddílu přeji, aby mu vysoký počet dětí vydržel a pokud možno se ještě
zvýšil, aby již žádné další výlety nezrušily vnější okolnosti a abychom se tak sešli v příštím
roce co možná nejvíckrát. 

Bizon
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