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co bylo...
 S malým zpožděním vycházejí Piškotí stránky
s přehledem činnosti za duben. Během těch dvou
měsíců, co jsme doma, si všichni už hezky zajeli
svůj domácí režim, ale nakonec většina dřívějšíchh
činností zůstala zachovaná. Škola běží online,
hodiny hudebních nástrojů přes Skype, úkoly
z výtvarky posílají učitelé mailem. Sportovní oddíly
ve své činnosti pokračují formou individuálního
tréninku. Ani my skauti jsme nespali. Hlavním
úkolem v této době mělo být dodržování skautských
zákonů, skautské chování a v neposlední řadě
posilování těla. Podle vašich reakcí jste se všichni
snažili, co to šlo. Krátký přehled je na následujících
stránkách. Jediné tomu všemu chybělo – a sice
setkávání. Teď, když se přísná omezení začala
uvolňovat, se už všichni těšíme, až se zase uvidíme
a naše činnost se zase pomaličku rozjede.
 Jak to u některých doma vypadalo, hezky doku-
mentuje zpráva od jedné piškotí maminky
(uveřejňujeme samozřejmě anonymně):
 „Pod nátlakem pracuje na deníku, zašleme.
 Z úkolů plní denně dobrý skutek. Každý večer
obvolává dědu a babičky, aby je poveselil.
 Cvičil 1x, pošle seznam, 2 dny pak nemohl chodit.
 Slib buď nechápe, nebo odmítá uvěřit, že starý vlk
je maminka. Už to začíná být k nevydržení.
 Zdravím a doufám, že se už začnete scházet!“

www.facebook.com
/osmyoddil

www.8ovs.cz

● DUBNOVÁ ČINNOST
 Hlavním dubnovým úkolem bylo pozorování
sluníčka. V posledních Piškotích stránkách bylo
zadání úplně na konci v pravidelné rubrice „Otevřené
oči“. Našli a splnili jenom Šikula a Smajlík, čímž
získali pěkných 20 bodů do měsíčního bodování.
Součet bodů za duben uděláme až po první
květnové schůzce, kde uzavřeme celou korona-
virovou karanténu, a obvyklá bodovací tabulka se
objeví v příštích Piškotích stránkách.

 Na počátku května jsme požádali Piškoty, aby
vytvořili zprávu o tom, kde a jak strávili koronavirové
volno. Vybrané zápisy si můžete přečíst uvnitř tohoto
čísla PS. Třeba někdo ještě své postřehy přinese na
schůzku, pokud budou stát za to, rádi se o ně
podělíme!
 Děkujeme dětem za zprávy, za plnění úkolů a
rodičům za podporu a motivaci dětí. Někteří si sice
údajně vůbec nevzpomněli a ani neměli potřebu, ale
o to víc si vážíme těch, kteří si trochu vzpomněli a
také něco dělají.
 Přestože vždy je u činnosti poznámka o zápisu do
deníku, je mnohem důležitější splnění dané činnosti
než záznam o ní. Je jasné, že někdo je duší kronikář
a dělá to rád a někoho to naopak k smrti nudí. Proto
nikdy nehodnotíme kvalitu provedení zápisu, ale
snažíme se vést děti k důslednosti a dokončování
věcí tím, že něco udělají a potom provedou alespoň
minimální záznam (např. udělají dřepy a zapíšou si,
kolik jich bylo...) S těmi, kteří jsou spíš výřeční než
spisovatelé, si o tom budeme na schůzkách
i výpravách také povídat.
 z a p s a l a
 J a n a

Už brzy vyplujeme společně!

Rozjíždíme činnost!
Lískáč vyleze ze své sluje

(vpravo) a Jiskráč už
nebude na lodi sám

(nahoře ve vlnách Tiché
Orlice)

k v ě t e n   -   m ě s í c   s a z e n i c

Vícedenní výpravy zatím nebudeme podnikat, ale v červnu už snad
výprava proběhne normálně. Počítejte předběžně s termínem
nahlášeným předem v celoročním kalendáři (13. – 14. 6.).ÍÍÍ

14. 5. 2020

ODEMYKÁNÍ JIZERY (S VELKÝM ODDÍLEM)
Odložená akce, která měla být původně na konci března. Pro Piškoty bude jednodenní,
podrobnosti upřesníme. Protože akce nebyla předem nahlášená, je jasné, že s ní třeba
někdo nepočítá. Uvidíme, kolik se nás sejde.

23. 5. 2020
21. 5. 2020 oddílová schůzka

oddílová schůzka, první po uvolnění „koronakrize“: HURÁ!!!

28. 5. 2020 oddílová schůzka

Podmínky účasti na schůzkách jsme popisovali v dříve rozeslaném mailu. Není to nic složitého, stále
musíme dbát na ochranu úst a nosu (pro případ bližšího kontaktu; nejpraktičtější pro naše účely se jeví
nákrčník, který se v případě potřeby dá přetáhnout přes pusu a nos a naopak zase lehce sundat, neboť na
lodi z bezpečnostních důvodů není dobré mít cokoli přes obličej, což „úřední“ pravidla také zohledňují).

 Tentokrát jsou povinné! Úkol má více částí, snažte se splnit alespoň některou! Na
mapách, které dostanete na schůzce, je vyznačeno 5 míst. Na každém z nich bude od
pondělí 18. 5. 9:00 do pátku 29. 5. 18:00 umístěna jedna „MRTVÁ SCHRÁNKA“.

 Obsahem schránky bude podpisová listina, úkol a něco malého pro každého Piškota. Vaším úkolem je
schránky najít, podepsat se na listinu, splnit úkol a vzít si drobnost, která tam bude připravená.
Z jednotlivých drobností nakonec něco sestavíte!
 Vše zase schovat na místo tak, aby to nikdo jiný nenašel. Hlavně nenápadně! Nechceme přece, aby
schránky objevil někdo cizí.
 Přehledná mapa „Mrtvých schránek“ Í

...co bude

otevřené oči ...................................
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....................

V/ 2020
Osmý oddíl vodních skautů Mladá Boleslav



 Na této dvoustraně jsme se pokusili shrnout to nejzajímavější, co
nám Piškoti poslali z karantény. Většinou ji trávili distanční školní
výukou, občas po telefonu pobavili prarodiče a o víkendech
podnikali výlety, vandry a cesty za poznáním. Někteří (Maru)
dokonce chodili do lesa kácet stromy! Zajímavé je, kolik rodinných
výprav do přírody postihlo krupobití...

piškoti v karanténě..............

z Anicina herbárev v

Orobinka a její den

Maru si
vyrobila prut

Elinka se
na nás tesí Jv v

takhle má vypadat
pochodový film! (Smajlík)

Bára a její plány

Matouš na výletech

Sikula pozoruje Slunce
v

Áda v kánoi na zahradním
jezírku a s tátou na vandru

v
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