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Kalendárium
Zapište si do diáře 
V oddílovém březnu  nás čeká jednodenní výlet 26. března. Povede do okolí Senohrab a
povede jej Anežka. Očekávám, že na jednodenní výlet se vypraví snad každý, kdo nebude v
dané chvíli nemocný.
Oddílovka nás čeká 28. března, proběhne na ní rozdávání dubnového kOKOsu a soutěž z
oblasti zdravovědy.

Blahopřejeme
Narozeniny Svátky

5. března – Barnabáš (7)
9. března – Iva (13)
24. března – Miki (6)

2. března – Anežka
7. března - Tomáš
19. března - Jozef

Zprávy z oddílu
Počet členů
V měsíci únoru jsme nového člena nezaznamenali, pouze na jedné schůzce Vlaštovek byla
na  návštěvě  Ájina kamarádka Charlottta,  ale  ta  přinejmenším zatím o  členství  v  oddíle
neuvažuje. Stále tak platí, že potřebujeme nové členy a to zejména do Vlaštovek.

Pojeďte s     námi na zkoušku  
Vaši kamarádi a známí, které byste rádi viděli v oddíle, mohou tentokrát na zkoušku využít
jednodenního výletu 26. března.

Velikonoční výlet
V dubnu nás pak bude čekat Velikonoční výlet.  Vzhledem k tomu, že je  to výlet  delší,
očekáváme cenu okolo 1500 korun.  Prosím, promyslete si,  kdo plánujete jet,  v průběhu
března budeme rozdávat přihlášku.

Tábor
Byly rozdávány přihlášky na tábor a já doufám, že se mi začnou postupně vracet (první už
začaly). Příprava tábora vedoucími pokračuje a mohu vám prozradit, že se máte nač těšit.

Bizon
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Ozvěny měsíce
25.-27. února 2022 – Jičín
Poté, co byl kvůli nízké účasti zrušen výlet do Poděvous, pohlíželi jsme k výpravě do Jičína
s  obavami.  Nicméně
nakonec  jsme  odjeli
v  neobyčejně
početném  složení  s
čtrnácti  dětmi  a
pěticí  vedoucích.  Z
dětí  zde byli  Tomáš,
Cyril,  Janis,  Mikeš,
Mára,  Vilém,  Bára,
Tonda, Malvína, Eda,
Ben,  Ája,  Johanka a
Julinka a z vedoucích
Bizon,  Hanka,  Ariel,
Piškot  a  Mikuláš,
který výlet vedl.
Do  DDM  v  Jičíně
jsme zavítali už před
šesti lety, takže jsme
tušili,  že  míříme  do
vcelku  pohodlného
ubytování s  dobrým vybavením. Když jsme přešli  město od nádraží  k Věžové bráně,  a
vstoupili do ubytovny, navečeřeli jsme se a rozdělili si postele na spaní. 

Pak  Mikuláš  uvedl
první  hru.  Úkolem
dětí bylo zjistit, kdo
se  pokouší  město
svým  vlivem
ovládnout. Skupinky
dětí  vyrazily  do
blízkého  okolí
ubytovny  a
získávaly  od
vedoucích  kousky
skládačky, které pak
daly  dohromady
podobu  loupežníka
Rumcajse.  Zdálo  se
tak,  že  by  se  náš
hledaný  zločinec
mohl  vydávat  za
známého
loupežníka.

Po hře jsme se odebrali spát, protože v sobotu nás čekal výlet. Ráno jsme se tedy vydali na
autobusové  nádraží  a  odjeli  do  Jinolic,  odkud  jsme  vystoupali  do  osady  Brada  pod

Vysvětlování hry u kostela na Bradě

Sestup z Brady
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stejnojmennou  zříceninou.  U  místního  kostelíka  vyhlásil  Mikuláš  hru,  což  byl  klasický
zmizík s ukrýváním se před loupežníky, a s méně klasickou částí, kdy bylo třeba sledovat,
kdy nějaký vedoucí zmizí a nahlásit tuto skutečnost jinému vedoucímu.

První  naše  cesta
vedla přes Bradu k
takzvané
Rumcajsově
jeskyni,  což  je
skalní  převis
upravený  na
památku proslulého
loupežníka.  Od
Brady  jsme
stoupali na skály na
Přivýšině, kde jsme
společně vystoupali
na  vyhlídku
Václava Čtvrtka na
skalách  na  jejím
vrcholu.  Cesta  sice
nebyla  zcela
jednoduchá,  ale  na
vyhlídku  se  dostali

všichni.
Z vyhlídky jsme sestoupili dolů a šli směrem k Prachovu. Na návrší za Přivýšinou jsme se
zastavili  na  hru.
Cílem  dětí  bylo
zatýkat  osoby  při
podezřelé  činnosti.
Jednalo se o sbírání
lístečků,  kde  se
měly  sebrat  vždy
trojice  podezřelých.
Hru  komplikoval
fakt,  že  některé
osoby  byli  náhodní
civilisté,  které  se
zatknout nesmělo. Z
hry  jsme  se
dozvěděli, že kromě
loupežníků  se
podezřele  chovají  i
někteří  z  místních
kněží. 
O  pár  kroků  dál
jsme se zastavili na oběd a poté, co jsme snědli rohlíky se sýrem nebo šunkou, jsme přes

Takzvaná Rumcajsova jeskyně

Tlačenice na vyhlídce Václava Čtvrtka
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Prachov začali sestupovat ze skal směrem k nádraží v Libuni. Bohužel v osadě Březka byla
cesta natolik rozbahněná, že to některým dalo definitivní ránu čistotě jejich oděvů. 
Z  Libuně  nás  vlak
dovezl  do  Jičína,
tady  jsme  došli
nakoupit  jídlo  na
zbytek výletu a pak
jsme se v ubytovně
věnovali  odpočinku
po  výletě  a  hrám.
Někteří s námi hráli
karetní hru Sabotér,
kterým  se  do  ní
nechtělo,  ti  se
věnovali  jiným
zábavám. 
Po  večeři  nastala
poslední  hra
dnešního  dne.
Mikuláš  připravil
test  z  církevních  a
náboženských
znalostí. Jelikož se jednalo o oblast, kterou z nás nikdo moc nezná, byla vždy před otázkou
možnost  sehnat  si  nápovědu  sebráním vhodného  fáborku  v  tanečním sále.  Podle  barvy
fáborku pak hráč získal nápovědu, kterou mohla být i rada vedoucího, což ovšem nebyla
vždycky výhra, protože ostatní vedoucí nejsou v náboženství právě honění.

Po hře byl už čas jít
spát  a  tedy  jsme  se
odebrali do spacáků.
V  neděli  jsme  si
přispali  do  půl
deváté  a  pak  jsme
vstali  na  snídani  a
pak jsme vyrazili na
krátký  výlet  na
Čeřovku,  což  je
kopec nad Jičínem s
vodárnou  a  s
bohužel  zavřenou
rozhlednou
Milohlídka. 
Na vrcholu Čeřovky
dal Mikuláš poslední
hru, úkolem hry bylo
poslat  zprávu  o
třiceti  písmenech,

kterou si každý tým mohl vymyslet. 

Sbírání lístků u Přivýšiny

Sbírání nápověd v Tanečním sále
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Zpráva se přenášela po jednom písmenu a důležitým pravidlem bylo,  že každé písmeno
mohl  přenášet  jen
jeden  člověk,  tedy
pokud  bylo  ve
zprávě  například
více  A  musel
všechny  přenášet
ten  samý  člověk.
Tak  se  stalo,  že
někteří museli běžet
vícekrát za sebou. 
Po  hře  jsme  se
vrátili  na náměstí  a
šli  jsme  do  muzea.
Zdejší  muzeum
hostí  expozici
historie  Jičínska
ovšem  ve  velmi
interaktivním duchu
s  hrou  pro  děti,
kterou  naše  děti  s

nadšením plnily. Prohlídka muzea byla zakončena v herně, kde bylo možné postavit Jičín
podle vlastních představ.
Na  oběd  jsme  se
vrátili  do  ubytovny  a
pak jsme si zabalili  a
Mikuláš  vyhlásil
výsledky výletu. No a
pak zbývalo  jen dojít
na  nádraží  a  s
drobným přestupem v
Nymburce  dojet  do
Prahy,  kde  jsme  se
postupně  rozloučili  a
rozešli domů.
Bohatě  navštívený
výlet  se  zařadil  mezi
vydařené  oddílové
akce,  nemám,  koho
bych  kritizoval,  na
koho bych si stěžoval
a i když počasí možná
mohlo  být  trochu
lepší, od února si toho nelze moc přát. Takže nezbývá než se těšit na to, že další oddílová
akce vyjde přinejmenším stejně skvěle.

(bi)

Při písmenkové štafetě

Přestavba Jičína
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Moje začátky v oddíle
Mikuláš
Oddílové akce jsem se poprvé zúčastnil roku 2015 a to konkrétně poloviny tábora Záchrana
Světů.  Bylo  mě  však
možno vidět na táboře, či
v jeho průběhu o mnoho
let  dříve,  a  to  z  toho
důvodu,  že  jsem  se
jakožto  příslušník
Bizonova  širšího
rodinného  kruhu  často
nacházel  právě  v  době
konání tábora s rodiči na
prázdninách  v
Poděvousech.  Tehdy
jsem byl však ještě malý,
a tak jsem se všech členů
tábora,  které  jsem  měl
šanci  potkat,  bál,  jak
dokazuje  jedna
fotografie,  kde  jsem
zachycen,  jak  se
schovávám  na  táborové
louce pod kozou na řezání dříví.  Jak jsem již na začátku článku naznačil,  tato fobie mě

později  přešla,  a  tak  jsem
měl  možnost  toho  roku
2015  si  přijít  vyzkoušet
polovinu  tábora.  Moc  si
toho z té doby nepamatuji,
ale vím například, že jsem
byl hned první den zapojen
do táborového divadla, a to
tím  způsobem,  že  jsem
přidržoval hořící hranici, na
které už nevím proč a koho
v  rámci  divadelního
příběhu  ostatní  děti
upalovali.  Na táboře se mi
tedy  zalíbilo,  a  tak  jsem
začal  jezdit  na  další  různé
akce oddílu i  během roku.
Ještě  také  vzpomínám  na
některé  dnes  již  skoro

legendární mé šílené začátečnické postavy z táborového RPG. Třeba například jak jeden
můj čaroděj zjišťoval, kdo je upír, tím že strkal ostatním postavám hořící ruku do obličeje
apod. 

Mikuláš

Mikuláš v létě 2006, v té době se věci z tábora ukládaly v Poděvousech a tohle je
fotka z Poděvouského dvora.

Tohle je z roku 2015, kde Mikuláš na samostatných vařeních s Uroborem a
Matyldou připravuje pizzu.
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Herní koutek
Jungle Jam
Skupinka  lidí  sedí  kolem  stolu  a  pohledem  téměř  hypnotickým  sleduje  asi  patnáct
centimetrů vysoký kolík, stojící uprostřed stolu. Kolo začíná, každý hráč před sebe rychle
vykládá karty s různými symboly, tu se objeví kosti, tu zas soustava koleček, africká maska
s  oštěpem… Najednou  se  několik  hráčů  vymrští  do  vzduchu  a  jednou  rukou  se  snaží
uchvátit sloupek uprostřed. První hmátne, ale mine, druhý se srazí se třetím, zatímco čtvrtý
chňapne po kolíku a vítězoslavně ho zdvihá jako trofej do vzduchu. V tu chvíli však zjistí,
že ho vůbec neměl chytat… I tak může vypadat kolo hry Jungle Jam, kde klíčem k úspěchu
není  promyšlená strategie  ani  fyzická síla,  ale  rychlost,
schopnost okamžitě reagovat a bleskový postřeh.
Jungle  Jam je  párty  hra,  která  vznikla  z  původní  verze
jménem Jungle Speed. Jedná se o velmi jednoduchou hru,
jejíž  pravidla  nejsou  nijak  náročná  a  hraní  je  velmi
zábavné. Ideální je hrát u kulatého stolu. Pokud nemáte
kulatý stůl, nic se neděje, pouze je dobré se ujistit, že mají
všichni  hráči  stejně daleko do středu hrací  plochy a  že
všichni dosáhnou na sloupek uprostřed. Hra je určená pro
dva až deset hráčů, ovšem čím větší je počet hráčů, tím je
hra napínavější (a brutálnější).
Pravidla Jungle Jamu jsou v principu velice jednoduchá.
Hra se skládá z balíčku karet s velmi podobnými symboly
a  jednoho  dřevěného  sloupku  (totemu).  Balíček  se  rovnoměrně  rozdělí  mezi  jednotlivé
hráče. Hráč si pak balíček položí před sebe lícem dolů. V rámci kola každý hráč otočí kartu
ze svého balíčku a vyloží ji před sebe, aby ji ostatní dobře viděli. Takto vykládají karty další
hráči po směru hodinových ručiček. Pokud se na kartách objeví stejné symboly (nezávisle
na barvě), musí se majitelé těchto karet co nejrychleji zmocnit totemu uprostřed stolu. Hráč,
kterému se  to  podaří,  odevzdá  všechny své  odhozené  karty  soupeři,  který  si  je  začlení
dospod svého balíčku, a hra pokračuje od něj. Vítězí hráč, který se jako první zbaví všech
svých karet. Zní to snadně, že? Nicméně Jungle Jam umí být hra velmi zákeřná; karty jsou
si často velmi podobné a cíleně se snaží hráče nachytat. Navíc hra obsahuje speciální kartu,
po jejímž otočení se místo symbolů “hraje” na stejné barvy. Hráč, který sebere totem v
okamžiku, kdy nemá, si k sobě bere odhozené karty všech hráčů. Tyto karty si pak zařadí do
svého  balíčku,  což  je  velmi  nepříjemné  a  krajně  frustrující,  pokud  vám zbývá  odhodit
poslední kartu…
Pokud jste se s Jungle Jamem respektive jeho starším bratrem Jungle Speed nikdy nesetkali,
rozhodně doporučuji si ji zahrát. Jde o hru velmi triviální a zábavnou, nicméně, jak už z
předchozího popisu vyplynulo, občas i poměrně brutální. Proto je dobré, pokud si chcete
Jungle Jam vyzkoušet, si nejprve ostříhat nehty. Pak už vám ale nic nebrání v tom, vyrazit
směle do džungle a pokusit se ukrást nějaký ten totem.

Anežka
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Album zločinců
Al Capone: konec kariery
V minulé čísle jsme skončili v popisu jednoho z největších mafiánských masakrů, tzv. Masakru na
den sv. Valentýna, kde si Al Capone vyřizoval
účty s konkurenčním gangem. Nalákal je do
garáže pod záminkou předání nákladu whisky.
Kolem  10:30  hod  k  místu  přijelo  policejní
auto. Z auta vystoupili dva policisté a tři muži
v civilu.  Byli  to převlečení Caponeho muži.
Do  garáže  vešli  nejprve  falešní  policisté  a
všichni  přítomní  si  mysleli,  že  se  jedná  o
obyčejnou  policejní  razii.  Nekladli  žádný
odpor. Na požádání složili zbraně a seřadili se
všichni  s  rukama  za  hlavou  čelem  ke  zdi.
Nato se objevili muži v civilu a začala palba,
při níž mělo být vystříleno kolem 150 nábojů
ráže 45. Z garáže pak vyšli falešní policisté a před nimi s rukama nad hlavou ti muži v civilu.
Všichni pak nasedli do auta a odjeli. Obyvatelé přilehlých domů, kteří si něčeho všimli, si mysleli,
že policie dopadla pachatele, a ani je tedy nenapadlo volat policii. Když na místo přijela skutečná
policie, našli člověka, který ještě nějakou dobu dýchal. Na otázku, kdo po něm střílel, však řekl, že
nebude vypovídat, jak vyžadoval zákon mafie. 
  Al Capone sám byl v době incidentu na Floridě a měl samozřejmě neotřesitelné alibi. Jako u všech
dalších zločinů, které nařídil, ale prováděli je jeho lidé. Tím pádem bylo prakticky nemožné ho z
nějakých zločinů usvědčit. Tak byla zvolena jiná cesta. V  roce 1927 vešel v platnost zákon, podle
kterého se musely zdanit i nelegální příjmy.  To dovolovalo stíhat lidi za daňový únik v případě, že
příjmy  nepřiznali  nebo  za  nelegální  aktivity  v  případě,  že  takové  příjmy  přiznali.   S  pomocí
nastrčeného  agenta  se   podařilo  shromáždit  důkazy  proti  Alu  Caponemu  o  porušení  zákona  o
přiznání daně z příjmu. Dne 5. června 1931 byla na Ala Caponeho podána žaloba za krácení daně ve

výši  200  000  dolarů.  Byla  to  suma  velmi  nízká,
jednalo se však o částku,  která  byla prokazatelná.
Dne 16. června 1931 začal soud. Al Capone chtěl
nejdříve  uzavřít  dohodu  o  tom,  že  se  přizná  a
dostane mírný trest. Soudce však byl proti takovéto
dohodě a Al Capone tedy tvrdil,  že je nevinen. Al
Capone  se  snažil  podplatit  porotu,  ale  soudce  na
poslední chvíli všech 12 členů poroty vyměnil,  Al
Capone  byl  uznán  vinným  v  pěti  bodech  z
celkových 23 a  odsouzen k  11  letům vězení.  Byl
poslán  do  vězení  v  Atlantě,  kde  měl  poměrně

luxusně zařízenou celu, mohl dál vést své obchody a přijímat návštěvy. V roce 1934 byl převezen
do ostrovní věznice Alcatraz. Tam byl od okolního světa naprosto izolován. V té době nastal pád
Caponeho říše. Al Capone ztratil veškerou moc a kontrolu nad svou organizací. Prohibice již byla
zrušena  a  aktivity  mafie  se  musely  radikálně  změnit.  Místo  alkoholu  se  začalo  obchodovat  s
drogami. Caponeho psychický a fyzický stav se rapidně zhoršil. Naplno se projevila jeho nemoc –
syfilis, kterou se v mládí nakazil. Jako její následek nastala u Ala Caponeho demence. Kvůli své
nemoci a také za dobré chování byl 16. listopadu 1939 z vězení předčasně propuštěn. Al Capone po
návratu z nemocnice dál bojoval s následky syfilidy, měl nenávratně poškozený mozek a dožíval v
péči svých příbuzných, 25. ledna 1947 zemřel na zástavu srdce. 

(kc)

Tady se ještě směje

Policejní fotografie po zatčení
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Velké vyšetřování
Zprávy z vyšetřování

V měsíci  únoru  byla  nejprve  odvolána  akce  proti
finanční  expertce  organizace  OJO,  abychom  pak
koncem  měsíce  odhalili  a  zatkli  jistého  zrádného
faráře, který se snažil ovládnout město.

Bodování za leden a únor
V únoru jsme měli především velmi bohatě obsazený výlet do Jičína a tak, kdo se účastní
schůzek a byl na výletě je v pořadí vepředu. Ovšem při velké účasti a těsných výsledcích se
projeví i aktivita v padesátce.

jméno body měs. body obd. družina jméno body měs. body obd. družina
1. Tomáš 138 253 Orlíci a 13. Malvína 51 96 Host
2. Ája 99 197 Vlaštovky 14. Mikeš 51 96 Host
3. Mára 131 193 Orlíci b 15. Marek 45 93 Orlíci b
4. Ben 128 173 Orlíci b 16. Lukáš 56 90 Orlíci a
5. Eda 85 160 Orlíci b 17. Cyril 60 60 Host
6. Johanka 99 138 Vlaštovky 18. Miki 30 45 Orlíci b
7. Eliška 71 128 Orlíci a 19. Kristián 30 45 Orlíci b
8. Julinka 87 127 Vlaštovky 20. Barnabáš 30 45 Orlíci b
9. Vilém 80 121 Orlíci b 21. Charlotta 15 15 Host
10. Bára 90 115 Vlaštovky 22. Iva 15 15 Orlíci a
11. Tonda 93 108 Orlíci b 23. Zuzka 0 0 Vlaštovky
12. Janis 82 108 Orlíci a

Výsledky bodování družin:
Vítězství Orlíků b na oddílovce jim zaslouženě přineslo první místo.

pořadí název body měs. body cel
1. Orlíci b (Pondělí) 55 246
2. Orlíci a (Pondělí) 50 295
3. Vlaštovky 45 241

Celkové výsledky:
Tabulka celkových výsledků se zase ve střední úrovni přesypala a přibyl výlet všem, kdo s
námi byli v Jičíně.

jméno body výlety družina jméno body výlety družina
1. Tomáš 784 9 Orlíci a 15. Mikeš 224 5 Host
2. Ben 574 5 Orlíci b 16. Cyril 165 3 Host
3. Mára 550 5 Orlíci b 17. Malvína 164 4 Host
4. Janis 518 7 Orlíci a 18. Zuzka 156 0 Vlaštovky
5. Ája 503 5 Vlaštovky 19. Iva 128 2 Orlíci a
6. Bára 491 6 Vlaštovky 20. Miki 120 0 Orlíci b
7. Johanka 470 5 Vlaštovky 21. Vojta 56 0 Orlíci b
8. Julinka 469 5 Vlaštovky 22. Pepa 54 1 Host
9. Eda 431 5 Orlíci b 23. Erik 48 1 Host
10. Eliška 343 3 Orlíci a 24. Kristián 45 0 Orlíci b
11. Vilém 277 2 Orlíci b 25. Barnabáš 45 0 Orlíci b
12. Marek 267 0 Orlíci b 26. Sandra 45 1 Host
13. Tonda 265 2 Orlíci b 27. Anička 20 0 Host
14. Lukáš 228 2 Orlíci a 28. Charlotta 15 0 Host
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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 v
minulých letech. Pro ty, kteří neznají, jak padesátka funguje, stručné vysvětlení naleznete v jiných číslech kOKOsu.
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.
Březen: V  březnu  bude  vaším  úkolem  poznat  šest  záhadných  obrázků,  které  jsou  zveřejněny  na
http://www.oddiloko.org/cojeto.htm. Poznávací část bude z oboru, který v oddíle procvičujeme asi nejméně, a to z
geologie. Budete muset poznat několik hornin a nerostů a dokázat zodpovědět na několik otázek k jejich  původu.
Duben:  Je na čase udělat si vlastní oddílovou geologickou sbírku. K tomu má sloužit přinášecí padesátka. Najděte,
pokuste se určit a přineste až tři horniny nebo nerosty. Poznávačka pak bude z památek. Tentokrát neplánuji žádnou
speciální novinku, ale myslím, že znát všechny památky, které v oddíle tak nějak poznáváme je už tak celkem náročnou
záležitostí.

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

Tomáš 22 0+13 0+22 0+24 0+25 0+21

Lukáš 0 0+0 0+13 0+0 0+19 0+11

Janis 3 0+0 0+5 20+10 0+11 0+16

Eliška 4 0+2 0+0 0+0 0+12 0+11

Mára 4 0+3 20+6 20+12 0+17 0+14

Vojta 4 0+7 0+0 0+0 0+0 0+0

Vilém 4 0+5 0+6 0+0 0+11 0+8

Marek 0 0+2 0+6 0+1 0+18 0+0

Eda 0 0+1 25+0 0+3 0+0 0+4

Ben 0 25+1 15+6 20+0 0+0 20+0

Zuzka 4 0+3 0+6 0+8 0+0 0+0

Bára 3 0+0 15+8 20+11 0+10 0+0

Johanka 3 0+0 15+6 20+8 0+9 0+0

Julinka 2 0+0 15+0 20+6 0+10 0+0

Ája 0 0+3 20+0 0+8 0+8 0+0

Tonda 0 0+0 0+6 0+1 0+0 0+0

http://www.oddiloko.org/cojeto.htm
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Koutek zábavy
Jarní běh soutěže o kOKOsový ořech – druhé kolo
Se stejnými pravidly začínáme jarní běh soutěže pro dalších pět čísel kOKOsu. Opět budete poznávat tři
obrázky a za každý můžete získat až dva body, tedy celkem 6 bodů za měsíc a 30 bodů za celý běh. Za
každých 5 bodů pak získáváte jeden lístek do osudí na závěrečné slosování sladkých odmměn s příchutí
kokosu.
A kdo  vám  může  s  odpověďmi  pomáhat?  Kdokoliv  s  výjimkou  vedoucích  našeho  oddílu.  Univerzitní
profesor,  poslanec  parlamentu  nebo  kopáč  u  cesty  a  samozřejmě  též  vaši  rodiče.  Pokud  ovšem nejsou
vedoucími našeho oddílu.

2. kolo – Pátrání po ptácích
Dobrá,  i  tentokrát  je  mou  hlavní  snahou  pátrat  po  známkách  jara  a  tou  by  mohl  být  i  přílet
stěhovavých ptáků. Nabízím vám tady trojici ptáků, kteří se k nám budou v průběhu jara vracet z
jižních  krajů.  Asi  to  nemusím připomínat,  ale  ten  první  je  výrazně  největší,  zbylí  dva  si  jsou
velikostí velmi podobní.

Výsledky prvního kola  jarního běhu:  Pátrání  po  květinách  (talovín  zimní,  sněženka podsněžník,  bledule  jarní),
výsledky odevzdal Tonda (6 bodů), Mára (4 body), Lukáš (6 bodů) a Ben (4 body)

Vtip nalezený na Internetu:
Pepíčku, proč jsi včera nebyl ve škole?
Vy jste říkala, že kdo nebude mít domácí úkol tak ať se tady ani neukazuje.

https://www.vtipy.net

kOKOs měsíčník oddílu OkO, Číslo sedmé., Ročník 24. Tiskne Bizon. 
Na vydání tohoto čísla se podíleli: Bizon, Kocour, Aněžka, Mikuláš
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