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Kalendárium
Zapište si do diáře
V listopadu bude pouze jeden výlet 19.-21.11. 2021 a ten povede pod vedením Prtěte do
severozápadních Čech do České Kamenice. Ubytováni budeme v tamním DDM. Krátce po
oddílovce, 4. prosince se můžete těšit na výpravu na nějakou vánoční akci, podrobnosti
budou upřesněné.
Oddílovka bude 29. a 30. listopadu a můžete se těšit na další číslo kOKOsu a na soutěž na
na poznávání hub.

Blahopřejeme
Narozeniny

Svátky

20. listopadu – Pepa (10)
20. listopadu – Sandra (10)
30. listopadu – Vilém (9)

11. listopadu – Martin
25. listopadu – Kateřina
30. listopadu – Ondřej

Zprávy z oddílu
Počet členů
V říjnu přibyl do oddílu Miki, který bude chodit na schůzky v pondělí a na výletě nás
navštívil Ájin bratr Erik, který je ovšem na naši činnost zatím malý, oba jsme rádi poznali a
Mikiho vítáme na schůzkách.

Pojeďte s námi na zkoušku
Příležitostní hosté s námi mohou jet na dvojdeňák v listopadu. Prosím však případné hosty,
aby se přihlásili co nejdříve.

Příspěvky
Příspěvky,na oddílový rok 2021-2022, (od každého z vás chceme 600 korun)., byste nyní již
měli mít zaplacené, pokud snad někdo z vás ještě zapomněl, doneste peníze na nejbližší
schůzku nebo výlet. Za příspěvky se tisknou kOKOsy a platí registrační poplatek oddílu.
Příspěvky odevzdávejte nejlépe Hance nebo svému družinovému vedoucímu.
Pro děti z Prahy 6 je možné přihlásit se na „Aktivní město“, kde náš oddíl najdete a 600
korun zaplatí Praha 6.

Bizon
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Ozvěny měsíce
Vlašim – Zlá Ropucha – 9. října 2021
Počasí nám přálo a tak se nás za prosluněným podzimem vypravilo docela hodně. Na
autobusovém
nádraží
Roztyly
jsme se potkali ve
dvaceti
čtyrech
(Bizon,
Hanka,
Myšinka,
Ariel,
Žába, Prtě, Ester,
Piškot,
Míša,
Mikuláš,
Tomáš,
Cyril,
Mikeš,
Eliška,
Mára,
Vilém, Eda, Bára,
Johanka, Julinka,
Ája, Malvína, Ben,
Erik) a dvacátý
pátý Janis na nás
čekal ve Vlašimi.
Prvním cílem byl
okraj Vlašimského
parku kde Žába Sbírání lístků bráněných vedoucími v úvodní hře
uvedla
výlet.
Naším úkolem bylo tentokrát vyšetřit zmizení řady osob, pravděpodobně napojené na
zločineckou velitelku Ropuchu. První hrou bylo poskládat stopy, dvojčlenné týmy musely
ukrást
každému
vedoucímu
jeden
kousek skládačky a tu
následně
složit.
Takhle se ukázalo, že
Ropucha má být
napojena na zdejší
záchranou stanici pro
hendikepovaná
zvířata, proto jsme se
vypravili tam. Ve
Vlašimi
skutečně
stojí
takzvaná
parazoo, jedná se o
zařízení provozované
záchrannou
stanicí
pro živočichy, kde
jsou
ukazována
zvířata,
která
z
Kočku divokou v přírodě asi neuvidíte, ale tady se ukazovala docela ochotně
různých
důvodů
nemohou být vrácena do volné přírody.
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Například u za vchodem chovaného norka amerického, je to proto, že je invazním druhem a
v naší přírodě nemá
co dělat, u jiných
zvířat je to však
často tím, že byla
odchována v lidské
péči nebo neodborně
zachráněna,
což
vedlo ke ztrátě jejich
základních instinktů,
no a třetí skupinu
tvoří hendikepovaná
zvířata, která by se v
přírodě
neuživila,
ale tady se mají
skvěle. K vidění je
tu tak například
kočka divoká ze zoo
Ohrada, ježek, který
oslepl v boji se psem
Hra na průchod podzemními chodbami.
(o
osudu
psa
nevíme) nebo mnoho ptáků, kteří přišli o křídlo často například kvůli popálení o elektrické
vedení. Na závěr se s
námi zdejší krkavec
rozloučil
perfektní
imitací
volání
kukačky. Ještě jsme
podpořili chod zoo ve
zdejším obchodu se
suvenýry a vyrazili
do parku. Vlašimský
zámecký park je
bývalá
lovecká
obora, kterou vede tři
kilometry
dlouhá
okružní
naučná
stezka. Tu jsme ani
nestihli projít celou, i
protože nás čekala
spousta her. Prvním
úkolem bylo proplížit U jarního pavilonu proběhla hra na léčení osob mučených Ropuchou
se
do
tajných
podzemních chodeb zlé Ropuchy. Děti chodily v okolí šátků a na výkřik „Stráž!“ bylo nutné
si jeden hodit na hlavu. Bohužel šátků bylo vždy o jeden méně než dětí.
Po prohlídce zdejšího romantického čínského pavilonu (kde nás znalkyně dálného východu
Žába upozornila, že čínské písmo na něm není ve skutečnosti vůbec čínské písmo) nás u
altánku s obrázky motýlů čekala další hra.
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Tentokrát se jednalo o léčení lidí, které zlá Ropucha ve svých katakombách uvěznila a
zranila.
Bylo
nutné
sebrat
kartičku
se
jménem zranění
a přinést věci
začínající
na
každé písmeno
ze slova.
Tak se ukázalo,
že Ropucha se
mstí lidem za
zraněná zvířata.
Čtvrtá hra se
potom odehrála
na
takzvané
nejkrásnější
vyhlídce (nutno
podoknout, že
vzhledem
k
vzrůstu zdejších
keřů není z Tohle je ze hry na dopravu zraněných
vyhlídky moc vidět). Ve hře bylo úkolem každého týmu sbírat lístky a následně se s nimi
vrátit
speciálním
způsobem,
který
každý
lístek
předepisoval,
například dojít s
rukama na kolenou a
podobně. Dál po
cestě jsme v lese
objevili prolézačku s
houpacím můstkem a
neodborně nazvanou
dřevěnou
sochu
„brouk“.
Ve
skutečnosti se však
jednalo
o
larvu
mravkolva. Poslední
soutěž představovala
sbírání důkazů proti
Ropuše a šlo o
A na závěr sbírání důkazů
sbírání kartiček a boj
o ně pomocí kámen-nůžky-papír. Nakonec těsně před východem ještě došlo k zatčení zlé
Ropuchy, kterou chránili její pohůnci.
Pak již nezbývalo než zamířit na autobus a nechat příjemný výlet za sebou.
(pr)
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Pětideňák do Poděvous – El Papá – 26.-31.10.2021
Po roce přestávky jsme se vypravili na tradiční pětideňák. V Praze na nádraží nás bylo
třináct, z vedoucích
Bizon, Hanka a
Ariel a z dětí
Tomáš,
Mikeš,
Janis, Iva, Eliška,
Bára,
Malvína,
Mára, Johanka a
Ben.
Cesta
do
Bukové
proběhla
bez větších zdržení
a problémů a v
Bukové na nás
čekal Eda (který
poněkud
popletl,
kdy akce začíná) a
vzápětí
dorazili
Sandra s Pepou,
kteří
bydlí
v
Merklíně. To nám Na zahradě při hře na zločinecké kódy
dalo k dispozici dvě
auta, kam jsme naložili batohy s menšími účastníky a pouze skupinka větších a odolnějších
(Bizon, Ariel, Tomáš, Janis, Mikeš, Mára a Eliška) vyrazila do Poděvous přes les.
V Poděvousech jsme se rozložili na místa pro spaní a pak Bizon oznámil, že tentokrát jdeme
proti
samotnému
zakladateli
organizace OJO, již
poněkud starému a
senilnímu,
který
však má informace
o ostatních členech
organizace, tomuto
šéfovi se přezdívá
El Papá, což se dá
přeložit jako Taťka.
Také proběhla první
hra, cílem bylo
určit, ze kterého
místa chalupy byly
vyfotografovány
předložené
fotografie.
Dalším dnem výletu
Kuželky jsou tradiční a oblíbenou hrou na pětideňáku.
byla středa, ráno
jsme zahájili ranní hrou, sbíráním lístků s cílem obléci se co nejnenápadněji podle přání El
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Papá. Po snídani nás pak Bizon odvedl na zahradu, kde byla hra na zločinecké kódy.
Skupinky měly za úkol posbírat lístky a složit z nich co nejvíce zločineckých kódů.
Po soutěži jsme si
ještě
zahráli
několik variant hry
na
honěnou
a
odebrali se na dvůr
na tradiční zápolení
v
kuželkách.
Kuželky jsme jako
obvykle hráli na
šest hodů, tři do
plných kuželek a tři
na
dorážení.
Nejlepším
kuželkářem
se
ukázal Pepa.
Po obědě jsme
vyrazili na hru do
lesa. V lese byly
umístěné obrázky
Hra v lese na hledání španělských vesnic
španělských vesnic
a
cílem
bylo
všechny vyškrtat na mapě Španělska a tím určit, kde se El Papá skrývá. Kromě dětí chodili
po lese i vedoucí a rovněž hledali vesnice. Děti mohly vedoucí pomocí papírových koulí
napadnout a tak z
nich
získat
informaci o jedné
vesnici,
kterou
vedoucí již nalezli.
Večer dorazili Prtě s
Piškotem
a
odpoledne
již
přijela na výlet
Žába, kteří jakožto
vysokoškoláci
museli být ještě ve
středu ve škole.
Večer Bizon uvedl
karetní
hru
o
agentech, kteří se
na
mafiánském
večírku snaží zjistit
informace.
Hra
podle
mého Johanka odhaduje hmotnost cihly
fungovala docela rozumně, s tím souhlasí i fakt, že někteří hráči si ještě po skončení hry
odehráli pár dalších kol.
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A přišel čtvrtek, kdy v průběhu dopoledne dorazili i Mikuláš a Lembas. Po ranní hře jsme se
pustili do zkoušek
smyslů a odhadů.
Žába s Arielem
dělali
oblíbenou
zkoušku
čichu,
Prtě s Piškotem
zkoušku chuti a
Bizon
nejprve
zkoušku zraku a
pak test z odhadů.
Zejména odhady
mi letos přišly
mimořádně špatné,
kdy i osoby, u
kterých bych čekal
nějaké představy o
množství,
odhadovaly silně
mimo.
Odpoledne jsme
Kasino ve své pětideňákové podobě
pak vyrazili do
lesa na terénní hru, kde bylo cílem porazit vedoucí, získat z nich pečeti a pak odhalit, která
pečeť opravdu opravňuje ke vstupu do zločineckého kasina. Každého z vedoucích tak bylo
zapotřebí porazit přibližně třikrát.
Večer
bohužel
onemocněli Ben a
Eda, měli teplotu a
tak museli odjet
domů. Ostatní se
účastnili slavného
kasina.
Tentokrát
měli
příležitost
prohrát své žetony
ve slot machine, v
ruletě, sedmě a
dalších hrách. A jako
již tradičně, kůň by
zcela zvítězil.
Pátek byl jediným
dnem výletu, kdy se
obloha
odpoledne
neprotrhala.
Dopoledne
jsme
Golfket patří ke starým tradicím pětideňáků.
hráli
tradiční
golfket, kvůli velkému počtu vedoucích byla možnost hrát na velkém počtu drah. Výsledky
byly poměrně vyrovnané a nejlepším golfketistou se ukázal Mikeš.
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Odpoledne jsme vyrazili na kratší výlet do okolí, zamířili jsme kolem Vlčin do Těšovic a
pak jsme prošli
menhiry a dolmeny
takzvaného
Těšovického
Stonehenge
a
kolem
kostela
Svatého Víta jsme
se
vrátili
k
Vlčinám a po poli
do Poděvous. Po
cestě jsme hráli
dvě hry, jednou z
nich byl zmizík a
druhou
pak
otázková hra, kdy
se vedoucí ptali na
různé věci, kterých
si bylo možné po
cestě všimnout.
Na výletě k Těšovickému Stonehenge
Večer se do Prahy
vypravila Žába a
ostatní si sedli kolem krbu a děti si zahráli hru na předávání informací. Vždy se nejprve určil
způsob, kterým bylo třeba informace předávat a pak si vylosovali slovo, které měli svým
kolegům předat.
Slovo
bylo
možné předávat
pantomimou,
pomocí čtyř slov
nebo kreslením.
Vzhledem
k
tomu, že slov
bylo
hodně,
zahráli si hru i
vedoucí,
když
poslali děti spát.
Ve
studeném
sobotním
dopoledni jsme
se pustili do
zápolení
v
netradičních
disciplínách. Jak
jistě
tušíte, Johanka předává slovo kreslením
disciplíny
jsou
pro náš oddíl již silně tradiční a tak jsme opět běhali s košíky, házeli sirkou nebo se učili
metařem. Celkem nepřekvapivě zvítězil Tomáš těsně před Mikešem.
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Odpoledne jsme vyrazili do lesa na další terénní hru. Tentokrát šlo o to dostat se pomoci
série úkolů přes stráže El Papá až k tajné zprávě o tom, jak ukládá dokumenty. Ukázalo se,
že
šifra
psaní
pozpátku je pro
některé děti téměř
nepřekonatelný
problém a pochopit,
že jít po šipkách
znamená, že šipky
jsou dřevěné na
zemi,
také
přesahovalo logiku
některých osob, viď
Mikeši.
Večer nás pak čekala
desková hra na
procházení domu El
Papá
a
hledání
dokumentů,
které
tam nechává volně
ležet.
Hra
se
Iva při běhu s košíky
inspirovala původně
kooperativní hrou a byla předělaná na soutěžní, ale myslím, že nakonec celkem rozumně
fungovala.
V neděli ráno nám
změna
času
dopřála delší noc,
začali jsme balit a
pak
jsme
se
odebrali do lesa
na
závěrečnou
hru, cílem bylo
uniknout kordonu
stráží
se
získanými
dokumenty. No a
po návratu nám
zbýval jen oběd,
dokončení balení
a úklidu a pak
cesta domů.
Takže je za námi
další pětideňák, Další netradičkovou disciplínou bývá hod sirkou.
myslím, že se
může řadit po bok těm předešlým, měli jsme slušnou účast a přijatelné počasí. Zkrátka je
škoda, pro každého, kdo tu nebyl, že se na tento pětideňák nepodíval.
(bi)
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Herní koutek
Únikové hry – Opus Magnum (The Chamber)
Pro tentokrát krátce opustím své obvyklé téma mobilních, nintendových a podobně
roztomilých her. Ráda bych totiž pro tentokrát využila náš herní koutek pro doporučení
zcela jiného typu hry,
který se zcela odehrává
v trojrozměrném světě –
tedy úniková hra, nebo
jednoduše
únikovka
(anglicky pak escape
room).
Ačkoliv se jedná o
koncept tak říkajíc
z dovozu, dnes se již
jedná
o
poměrně
známou záležitost i
v našich luzích a hájích.
Přesto alespoň krátce
vysvětlím, o co se
jedná: v nejzákladnější
verzi se hráči nachází Z tohoto pokoje máte uniknout.
v pokoji, ze kterého, jak
název ostatně napovídá, mají za cíl uniknout. Tomu stojí v cestě série hádanek, šifer, či
jiných problémů, kterými se hráči postupně prokousávají. Často se však může v rámci
těchto hádanek rozvinout doplňující příběh pokoje – který může například vysvětlovat proč
a kde jsou hráči zavření a podobně.
Konkrétní únikovka, která inspirovala tento článek, je jedna z her od společnosti „The
Chamber“, která sídlí v Praze na Andělu. Jejich pokoje jsou často právě více než jen na
pouhý únik zaměřené na atmosféru a příběh, který je možný skrze hádanky odhalit. To platí
i pro Opus Magnum, v rámci které při pátrání po kameni mudrců cestujete v čase, máte
několik možností zničit vesmír a podobně. Více ale nebudu prozrazovat, protože skutečně
každému členovi oddílu, který má dost kamarádů nebo dost početnou rodinu, vřele
doporučuji nějakou únikovku navštívit. Právě Opus Magnum mi však připadalo jako dobrý
začátek pro někoho, kdo podobně jako já o únikovkách dlouho slyšel, ale nikdy sám žádnou
nezkusil. Hádanky byly dostatečně těžké, aby si po jejich rozlousknutí člověk připadal jako
hlavní hrdina příběhu, ale zároveň se ani naše skupina vesměs nováčků nikde nezasekla na
příliš dlouho.
Žába
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Zajímavé místo
Prokopské údolí
Prokopské údolí je přírodní rezervace v Praze 5 a je součástí Přírodního Parku Prokopské a
Dalejské údolí. Podle legendy
je údolí pojmenováno po
svatém Prokopovi, který v
místní Prokopské jeskyni žil
jako poustevník a sváděl boj s
ďáblem. Oblast je známá
především pro své geologické
odkryvy, které jsou národní
přírodní
památkou,
zkameněliny a menší krasové
jevy. V minulosti probíhala v
údolí rozsáhlá těžba vápence.
Díky tomu je možné po celém
údolí nacházet opuštěné lomy,
které zároveň představují
významná paleontologická naleziště. Výzkumu zkamenělin ve zdejší oblasti se věnoval
především francouzský inženýr Joachim Barrande, podle kterého se jmenuje blízká pražská
čtvrť Barrandov.
Údolím vede naučná stezka, seznamující nás s historií, přírodou a geologickými
zajímavostmi Prokopského údolí. Stezka začíná v Butovicích kousek od zastávky autobusu
Butovická. Dále stoupá až k Butovickému hradišti. To vzniklo zhruba v osmém století na
místě, které bylo
osídleno už v pozdní
době kamenné. Na
místě byly objeveny
archeologické nálezy
právě
z
těchto
období. Z prostoru
bývalého hradiště je i
dobrý výhled na
Hemrovy
skály.
Skály
jsou
pozůstatkem
podmořské sopky z
období před zhruba
400 milióny lety. Odtud stezka sestupuje do Prokopského údolí, kde se spojuje s naučnou
stezkou Řeporyje-Hlubočepy.
V Prokopském údolí jsou i další místa. Nachází se tam například dětské hřiště, pamětní
deska Jaroslava Foglara nebo velmi kvalitní pivovar Prokopák.
Pro kohokoliv, kdo je z Prahy nebo okolí, bych návštěvu rozhodně doporučil. Cesta není
nijak náročná a je to blízko, vycházka do Prokopského údolí je tedy příjemným zážitkem na
jedno odpoledne, nebo celý den.
Lembas
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Album zločinců
Nejstarší vražda na světě
Dnes se podíváme do skutečné historie. Kdy myslíte, že se odehrála první doložená
vražda? Pro zločince mám špatnou
zprávu, vražda se špatně zatajuje, v
tomto případě se jedná o vraždu, ke které
došlo před 430 000 lety. Dobrou zprávou
pro vraha je, že jednak už nebude
vypátrán, no a i kdyby byl, tak je mu to
už jedno.
Tato zajímavá událost je spojena s
velkým nalezištěm v Sierra de Atapuerca
nedaleko Burgosu na severu Španělska,
které bylo zapsáno na Seznam světového
kulturního
a
přírodního
dědictví
Organizace Spojených národů pro
výchovu, vědu a kulturu (UNESCO). Na
tomto nalezišti v jeskyni zvané Sima de
los Huesos (propast kostí) bylo nalezeno
více než 3000 zkamenělých kosterních
pozůstatků heidelbergského člověka
Lebka se stopami po dvou ranách.
(Homo heidelbergensis), což je 95
procent všech takových fosilií nalezených v Evropě. Mimo jiné zde byly nalezeny
fragmenty lebky staré asi 430 000 let. Když odborníci sestavili a slepili 52 kusů lebky,
ukázalo se, že v lebce jsou nad levým okem dva otvory, oba zhruba stejně velké. Z analýz
pomocí CT přístroje a mikroskopu poté
vyplynulo, že kosti v okolí ran nevykazují žádné
známky procesů hojení a že tedy rány byly
příčinou smrti. „Domníváme se, že smrt tohoto
jedince byla násilná. Je velmi nepravděpodobné,
že by si někdo prorazil lebku dvakrát na téměř
stejném místě," uvedla Nohemi Salaová, která
kosterní pozůstatky zkoumala. Takže se asi
díváme na důkaz vraždy a to dokonce ještě dříve
než vznikl náš druh homo sapiens.
Na tomto nalezišti bychom mohli jít s naším
Jeskyně Propast kostí
pátráním po starých zločinech ještě hlouběji,
byly zde objeveny pozůstatky lidí staré 800 000
let s nástroji z opracovaného kamene, s pozůstatky zvířat a s jasnými známkami
kanibalismu. "Jde o první známý případ kanibalismu ve vývoji člověka," vysvětluje
paleontolog José María Bermúdez de Castro, jeden ze tří vedoucích vykopávek v Atapuerce.
"Navíc to jsou nejstarší lidské nálezy v západní Evropě. Je to zcela nový druh, který přišel z
Afriky, a dali jsme mu název Homo antecesor. Je to zřejmě předek heidelbergského člověka
a dnešní populace (Homo sapiens)".
Tyhle pravěké zločince už neusvědčíme a určitě nechytíme, takže se budeme věnovat
pátrání po těch současných.
(kc)
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Velké vyšetřování
Zprávy z vyšetřování
V měsíci říjnu jsme vedli zátah proti nechvalně
proslulé zločinecké šéfové známé jako Ropucha,
která mučila lidi.
Naše druhá akce pak vedla do sídla přihlouplého a
senilního zakladatele organizace OJO známého jako
El Papá, podařilo se nám od něj získat údaje o dalších členech této organizace.

Bodování za září a říjen:
A máme tu konec prvního bodovacího období a první, bohužel jen jediný, velký lístek. Hranice 70%
bodů prvního je 182,7, což těsně nestačí po rozjížděcím září a prostonaném říjnu.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

jméno body měs. body obd.
Tomáš
138
261
Ben
145
175
Janis
98
169
Mára
125
159
Eda
108
138
Mikeš
77
128
Eliška
106
125
Johanka
71
119
Julinka
63
110
Ája
93
108
Bára
59
107
Vilém
86
105

družina
Orlíci a
Orlíci b
Orlíci a
Orlíci b
Orlíci b
Host
Orlíci a
Úterní
Úterní
Úterní
Úterní
Orlíci b

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

jméno body měs. body obd.
Zuzka
48
82
Marek
32
77
Malvína
68
68
Iva
63
63
Cyril
60
60
Lukáš
0
60
Vojta
22
56
Pepa
54
54
Erik
48
48
Sandra
45
45
Miki
30
30

družina
Úterní
Orlíci b
Host
Orlíci a
Host
Orlíci a
Orlíci b
Host
Host
Host
Orlíci b

Výsledky bodování družin:
V bodování družin pokud proběhne soutěž obdrží za oddílovku družiny 15, 10, 5 bodů podle pořadí
a 10 za schůzku nebo počítaný výlet, pokud se jej alespoň jeden člen družiny zúčastnil. Což
tentokrát dostávají všechny družiny
pořadí
1.
2.
3.

název
Orlíci a (Pondělí)
Úterý
Orlíci b (Pondělí)

body měs.
45
40
35

body cel
90
68
63

Celkové výsledky:
Tabulka celkových výsledků zatím ještě nepřináší nic nového. Ale můžete zde zhodnotit účast na
výletech a samozřejmě jako vždy platí, že více výletů znamená lepší šanci na lepší výsledek.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

jméno body výlety družina
jméno body výlety družina
Tomáš
261
4
Orlíci a 13. Zuzka
82
0
Úterní
Ben
175
2
Orlíci b 14. Marek
77
0
Orlíci b
Janis
169
3
Orlíci a 15. Malvína 68
2
Host
Mára
159
2
Orlíci b 16. Iva
63
1
Orlíci a
Eda
138
2
Orlíci b 17. Cyril
60
1
Host
Mikeš
128
3
Host
18. Lukáš
60
1
Orlíci a
Eliška
125
2
Orlíci a 19. Vojta
56
0
Orlíci b
Johanka 119
2
Úterní 20. Pepa
54
1
Host
Julinka
110
1
Úterní 21. Erik
48
1
Host
Ája
108
1
Úterní 22. Sandra
45
1
Host
Bára
107
2
Úterní 23. Miki
30
0
Orlíci b
Vilém
105
1
Orlíci b
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Prémiová „50“ pro rok 2021/2022
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
Kdy plnit padesátku? Odborné nebo poznávací úkoly je možno stejně jako loni možno plnit každou oddílovou
schůzku plus na většině vícedenních výletů a na vybraných jednodeňácích, důležité je na výletech si o plnění požádat.
Co se týká přinášecích úkolů, tady je situace mírně jiná. Termín odevzdání je od oddílovky v tomto měsíci do poslední
oddílové akce před oddílovou schůzkou (tj. na výletě nebo družinovce), z čehož vyplývá, že je můžete nosit skoro celý
měsíc. Informace v této rubrice budou i s aktuálními podmínkami pro plnění úkolů na příští měsíc. Pozor, měsíce
oddílové nemusí přesně korespondovat s měsíci kalendářními. Termín je od oddílovky do oddílovky. Řiďte se
přehledem oddílovek z prvního čísla.
Listopad: Na listopad máte termín na přinesení do výletu 19.-21.11. a máte tentokrát nosit co nejhezčí vylisované
podzimní listy. Listy budou vyhodnoceny v rámci tradiční soutěže o nejkrásnější list podzimu. Noste a snažte se.
Poznávačku očekávejte z dřevin tedy stromů a keřů, dělali jsme je celý minulý měsíc a tak to snad pro vás nebude
problém.
Prosinec: Prosincový úkol na přinesení je termínovaný do Vánoční schůzky a vaším úkolem je přinést vlastnoručně
vyrobenou vánoční ozdobu. Nepočítají se do toho ozdoby vyráběné v rámci školních hodin nebo jiných kroužků.
Prosincová poznávačka bude zaměřena na práci s mapou a buzolou. Pomůže vám znát mapové značky, ale stačit to
nebude.

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
Tomáš
Lukáš
Janis
Eliška
Mára
Vojta
Vilém
Marek
Eda
Ben
Zuzka
Bára
Johanka
Julinka
Ája

září
22
0
3
4
4
4
4
0
0
0
4
3
3
2
0

říjen
0+13
0+0
0+0
0+2
0+3
0+7
0+5
0+2
0+1
25+1
0+3
0+0
0+0
0+0
0+3

listopad prosinec

leden

únor

březen

duben

květen

červen
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Koutek zábavy
Podzimní běh soutěže o KOKOsový ořech
Podzim 2021 přináší další kolo tradiční soutěže pro děti i pro vedoucí. Pravidla zůstávají stejná jako v
minulých letech.
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.

3. kolo – Pátrání mezi savci
Nemám rád, když se hodnotí příroda příliš z hlediska užitečnosti, ale pro účely tohoto kOKOsu
jsem vybral tři savce, které lidi moc rádi nemají označují je za škodnou a snaží se jich často spíše
zbavit. No asi vám nemusím prozrazovat, že ve skutečnosti je první zvíře nejmenší a poslední
největší.

Výsledky druhého kola: Pátrání mezi brouky (lýkožrout smrkový, mandelinka bramborová, chroust obecný), výsledky
odevzdala Zuzka 3 body a Ben 4 body a Mára 6 bodů.

Vtipy nalezené na Internetu:
CIA ztratí stopu jednoho ze svých agentů, a tak povolá svého špičkového lovce špionů. Šéf CIA mu říká:
„Vše, co vám o něm mohu prozradit, je, že se jmenuje Murphy a je někde v Irsku. Pokud se vám bude
zdát, že jste ho našel, řekněte mu toto heslo: ‚Podle předpovědi bude ráno mlha.’ Když to bude on, tak
odpoví: ‚Ano - a v poledne taky.’”
Lovec špionů tedy odcestuje do Irska a zastaví se v jednom městečku v místním baru, kde povídá
barmanovi: „Možná byste mi mohl pomoci. Hledám chlápka jménem MURPHY.”
Barman: „No to budete muset nějak upřesnit, protože tady kolem žije fůra chlapů, kteří se jmenují
MURPHY. O ulici vedle bydlí Murphy - pekař, který má obchod s pečivem. Dál tu bydlí Murphy bankéř, který je ředitelem místní banky. Taky tu žije Murphy - kovář, který ostatním okovává koně. No a
dalším příkladem jsem já - taky se jmenuju Murphy.”
Když to lovec špionů slyšel, napadlo ho, že by mohl na barmanovi vyzkoušet tajné heslo, a tak mu
řekne: „Podle předpovědi bude ráno mlha.”
„Jo tak, vy hledáte Murphyho - špiona. Tak to musíte dolů po ulici a na konci vlevo.”
https://www.ivtipy.cz/

kOKOs měsíčník oddílu OkO, Číslo třetí., Ročník 24. Tiskne Bizon.
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