
 1. Smajlík 165
 2 Anika 151
 3. Teri 131
 4. Elinka 125
 5. Maru 120
 6. Bambule 108
 7. Bára 107
 8. Áďa K. 106
 9. Meggie 104
10. Áďa B.  98
11.-12. Orobinka  91
11.-12. Terka  91
13. Berča  86
14. Áďa J.  78
15. Venda  73
16. Lumík  72
17. Jiskráč  70
18. Brepta  69
19. Emča  64
20. Brzdička  57
21. Tarzan  56

P i š k o t í   s t r á n k y

co bylo...
● LISTOPADOVÁ DISTANČNÍ ČINNOST
 [ONLINE SCHŮZKY 5., 12, 19. A 26. 11. 2020]
 Oddílová činnost v listopadu probíhala na několika
frontách.
 První schůzka 5. 12. byla zkušební, sešli jsme se
virtuálně jenom s kormidelníky. Zkoušíme pracovat s
chatem, nechybí ani rozcvička. Bambule řekla slovo
„POTKAN“, za každé písmenko každý udělal 10
dřepů. Takže jsme si celkem zadřepovali!
Morseovkou zadaný úkol: přinést list (pár rodinných
fíkusů utrpělo ztráty), trocha uzlování – uzel dobrého
skutku. Pár slov psaných morseovkou vyluštili
všichni (jak jinak), ale Tarzan skupinu slůvek povýšil
přidáním písmenka na trochu morbidní větu: MÁMA
MÁ MASO KR(A)KONOŠE – A TO JE KONEC.
Nakonec hrajeme šibenici.
 Už na konci října dostal každý Piškot poštou dopis
s pohádkou o pejskovi a kočičče a jejich oslavě
28. října, také v něm byly šifry, kartičky s otázkami a
mapa s mrtvou schránkou. Každý měl svou část
šifry, družiny se proto musely spojit a rozluštit celou
hádanku společně. Chobotnice a Bobřice to zvládly
téměř stejně rychle, jejich kormidelnice odpověděly
na vyluštěnou otázku „Proč slavíme 28. říjen?“.
Rackové a Žraloci nevyluštili.
 Kormidelníci měli vyluštit slova DEMOKRACIE A
ODHODLANOST a napsat, co to znamená.  Smajlík,
Bambule a Anika odpověděly jako jediné ze všech
kormidelníků a zasloužily si tak něco bodů do
měsíčního bodování.
 První mrtvou schránku pod skálou blízko Vicenova
pomníčku našli skoro všichni, vylovili z ní odpovědi
na otázky z dopisu a kartičku s příslušným
obrázkem. Pod vylovenými obrázky a odpověďmi se
při druhé schůzce 12.11. na monitoru odkrývala
postupně mapa s místem ukrytí druhé schránky.
Nechyběla samozřejmě rozcvička, následovala
obrázková kimovka. Ve zbylém čase skládáme
jeřáby z papíru.

www.facebook.com
/osmyoddil

www.8ovs.cz

p r o s i n e c   –   m ě s í c   d l o u h ý c h   n o c í
3. 12. 2020

10. 12. 2020 oddílová schůzka „Mikulášská“
družinové schůzky

12. 12. 2020 ADVENTNÍ RODINNÁ VÝPRAVA (STOPOVACÍ)
Informace k výpravě jsou individuální a postupně
je rozesíláme mailem.

bodování

 1.  BOBŘICE Ø 99,67
 2. CHOBOTNICE Ø 99,63
 3. RACKOVÉ Ø 48
 4. ŽRALOCI Ø 40
100% docházka C
vzhledem k celkové situaci,
karanténám, izolacím atp. nebudeme
ani v tomto měsíci stoprocentní
docházku vyhlašovat...

l i s t o p a d   –   m ě s í c  b l á z n ů
J e d n o t l i v c i

D r u ž i n y

22.-23. Eliáš  51
22.-23. Zubr  51
24. Matěj  37
25. Ilkka  30
26. Kuba  23
27. Štípač  10
28.-29. Bodlák   0
28.-29. Terča   0

V průběhu prosince rozjíždíme činnost, která se alespoň trochu podobá té,
na kterou jsme všichni zvyklí. Roušky a podobná opatření při schůzkách

by měla být samozřejmostí. Situace ale bohužel stále není taková, jakou bychom si všichni
přáli. Ani v těchto dnech nevíme, co přinesou další dny a týdny, proto sledujte obvyklé

informační kanály, především své mailové schránky. Děkujeme.

17. 12. 2020 oddílová schůzka „Vánoční“
Společná pro všechny Piškoty v obvyklém čase, budeme
venku. S sebou skořápkovou lodičku se svíčkou, konec
v 18:00 u vchodu do Havelského parku.

 Ke schůzce byla připojená i Meggie, která tráví
koronavirovou pauzu u babičky na Slovensku někde
mezi Malou a Velkou Fatrou. Pod naši inverzní deku
nám posílá moc hezké fotky z hor. Zajímavost: dopis
pro Meggie na Slovensko dorazil poštou za kratší
dobu než na Pískovou Lhotu k Maru.
 Co se složenými jeřáby se Piškoti dozvídají
z druhé schránky schované poblíž klubovny skautů
na Štěpánce. V týdnu od 16. listopadu se pak jeřábi
jako symboly naděje množí zavěšení na plotě
Havelského parku u lavičky Václava Havla.
 Třetí online schůzka 19. 11. začíná, jak jinak,
rozcvičkou. Zjistili jsme, že skoro nikdo neví, proč se
kimovka jmenuje právě kimovka. Tak si o tom čteme
a rovnou tím zkoušíme, jak Piškoti poslouchají a co
si pamatují. Taková poslechová kimovka. Končíme
družinovým uzlovacím maratonem.

23. 12. 2020 BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Vypadá to, že i letos, jako každý rok, Betlémské světlo
bude! Rozdává velký oddíl, místa a časy budou ještě
upřesněny.

...co bude

...................................

....................

XII/2020
Osmý oddíl vodních skautů Mladá Boleslav



 Při poslední schůzce jsme také udělali ze dvou
klučičích družin jednu. Klukům se zjednoduší
komunikace, se kterou trochu bojují.
 Mapa ze schránky na Štěpánce odkazuje na
umístění třetí schránky u hřbitova v Řepově. Tam je
pro každého z družiny kousek šifry, kterou na další
schůzce dáváme dohromady. Tedy jenom s Cho-
botnicemi a Bobřicemi, protože kluci ještě všichni
nestihli schránku vylovit. Jinak se Piškoti rozcvičují
družinovým trojbojem (dřepy, poskoky na jedné noze
a kliky), potom zase jedna z forem kimovky –
zkouška všímavosti, hledání rozdílů mezi obrázky.
Volíme těžší variantu, obrázky nejsou na monitoru
zároveň, ale pěkně jeden po druhém.
 V posledních listopadových dnech je v Kosmo-
nosích v ulici Pod Oborou schovaná čtvrtá schránka.
Je v ní odměna za vytrvalost a snahu pro každého,
kdo ji najde.

Áďa B.

Elinka

● „POŠTA“
 V dopise z konce října byl obsažen ještě jeden
malý úkol, který souvisel s naším podzimním kurzem
komunikace. Šlo o to zjistit, kde je v okolí bydliště
poštovní schránka, nakreslit plánek cesty ke
schránce do deníku, zjistit, co stojí známka a kde se
koupí, popř. napsat někomu dopis.
 Kdo splnil a dal vědět, dostal samozřejmě body
(Elinka, Bublinka, Anika, Smajlík, Meggie). Dopisy
babičkám určitě udělaly velkou radost!

z a p s a l a   J a n a

Putování za Betlémskou hvězdou
 Narození Spasitele podle tradice ohlásila
jasná hvězda, která se rozzářila nad
Betlémem a ukázala třem východním
mudrcům, „Třem králům“, cestu k právě
narozenému Ježíškovi.
 Betlémská hvězda bývá zobrazována jako
kometa – vlasatice s dlouhým ohonem, ale
astronomové se shodují spíše na tom, že šlo
o konjunkci, zdánlivé splynutí dvou
výrazných nebeských těles, planet Jupitera
a Saturnu, k níž došlo v roce 7 před naším
letopočtem. Stejný úkaz byl naposledy dobře
pozorovatelný v roce 1226, tedy před 794
lety!
 Výjimečná možnost pozorovat legendární
nebeský úkaz nastává právě letos, konkrétně
v pondělí 21. prosince 2020!

 Ačkoliv ke konjunkci obou planet dochází
zhruba každých dvacet let, většinou jsou od
sebe mnohem dále, letošní astronomický
úkaz tak bude vskutku výjimečný. Obě
vesmírná tělesa se k sobě přiblíží na pouhých
6 úhlových minut a pro běžné pozorovatele
tak na noční obloze splynou v jedno.
 Bude-li jasno, na nic nečekejte. Půl hodiny
po západu Slunce, kolem 16:30, je hledejte
nízko nad jihozápadním obzorem. Planety
zapadají už v 18:30, takže pohled z kopce,
odkud je dobrý výhled až ke vzdálenému
horizontu, bude velkou výhodou. V každém
případě je třeba si vybrat místo s nerušeným
pohledem k jihozápadnímu obzoru, tedy
bez stínění domy, stromy či kopci.

 podle Martiny Heroldové, akutalne.cz

 I když se už s opatrností můžeme setkávat,
společné zpívání zatím možné není. Ale ono to
zase jednou půjde a do té doby si můžeme trochu
rozšířit repertoár. Najděte si na youtube tuhle
původně americkou písničku, kterou svým
hlubokým hlasem zpívával Johnny Cash, v podání
české kapely Greenhorns a párkrát si ji pusťte.
Pokud sami hrajete nebo máte v rodině kytaristu či
jiného muzikanta, můžete si ji i přehrát. A přijde
den... a budeme šlapat dál a zazpíváme si zase
společně!

EEE P
F
2
0
2
1

Klidné prožití vánočních svátků
a hlavně zdraví v novém roce

přeje vedení Piškotů.

 Úkolem z minulého čísla
bylo napsat pohádku o tom,
jak pejsek s kočičkou slavili
17. listopad.

 Na prostřední dvojstraně jsme shrnuli
piškotí tvorbu a musíme říci, podařilo se!
Slavilo se zpěvem, slavilo se se svíčkami
v tlapkách a slavilo se taky u plného
stolu. Ten je taky... důležitý ;-)
 Všechny došlé pohádky jsme náležitě
a bohatě obodovali. Škoda, že se jich
přece jen nesešlo trochu víc.

 A nové úkoly?
 V prosinci mějte oči otevřené i k večeru,
když se setmí. Zkuste najít na obloze
a nakreslit souhvězdí Orion. Je nad
jižním, nebo severním obzorem? Můžete
najít a nakreslit i další souhvězdí.
 Také zkuste pozorovat přiblížení
Jupiteru a Saturnu, o kterém se píše
o kousek níže. Jak říkají blízkému setkání
planet astronomové (šifra napoví)?
 Všechno, co během prosince zjistíte
o hvězdách, zaznamenejte do deníku,
vyfoťte a pošlete SMS nebo mailem Janě.
Těšíme se na hvězdné zápisy!

otevřené oči
...................

písnička



List1

Stránka 1

pořadí čas
1 Jiskráč 10,28
2 Teri 10,97
3 Bára 11,08
4 Smajlík 11,33
5 Venda 11,45
6 Elinka 11,84
7 Áďa J. 11,95
8 Anika 12,00
8 Tarzan 12,00
10 Berča 12,19
11 Kuba 12,28

ŠLAPEJ DÁL

   F                         C7
1. Hej, nandej na sebe modrý džíny,
                              F
   vlak houká, v kopci je pomalej.
                            C7
   Tak vstávej z tý udusaný hlíny,
                                         F
   hej, tuláku, už je ráno a tak oči otvírej.

          F                   C7
R: Šlapej dál a táhni ke všem čertům,
                           F
   tohle to je město proklatý
                             C7
   a šerif náš, ten nerozumí žertům
                                                F
   a tak tohle ráno mohlo by bejt pro tebe dost zlý.

2. Hej, plandej už dál, jak vede cesta,
   a koukej si chytit ňákej vlak,
   šerif náš je z pepřenýho těsta
   a jak zmerčí tuláka, tak začne řádit jako drak.

R: Šlapej dál...

D7      G                    D7
3. Hej, nandej na sebe modrý džíny,
                              G
   vlak houká, v kopci je pomalej,
                           D7
   jeď dál, kam povedou tě šíny,
                                             G
   a k našemu městu už se nikdy víckrát nevracej.

          G
R: Šlapej dál...

(I Got Stripes)
Johnny Cash, Charlie Williams / český text Jan Vyčítal

sms:
jak
to
dopadlo
?

 Jeřáb je v Japonsku symbolem dlouhého života
a patří mezi nejoblíbenější skládanky. Lidé si často
desítky nebo i stovky skládaných jeřábů navlékají na
dlouhé šňůry a zavěšují v bytě pro štěstí.
Zhotovování šňůr s tisícem navlečených papírových
jeřábů je také stále oblíbenou zábavou nemocných,
kteří věří, že tak přispívají ke svému uzdravení.
 Zvlášť dojemně působí setkání s těmito origami
v památnících obětí atomového bombardování
v Hirošimě a Nagasaki. Jeřáb se stal mezinárodním
symbolem míru poté, co lidi na celém světě oslovil
životní příběh japonského děvčátka Sadako Sosaki.
 Sadako byly dva roky, když dopadla atomová
bomba na Hirošimu. V jedenácti letech onemocněla
leukémií – nemocí z ozáření. Pustila se tedy do
skládání jeřábů  a věřila, že se uzdraví. Bohužel
zemřela dříve, než jich složila vytoužený tisíc.
V roce 1958 byl v Hirošimě odhalen pomník dětským
obětem války, který znázorňuje děvčátko držící
v ruce nedokončeného papírového jeřába.

 „Komunikačního“ esemeskové-
ho úkolu z minulého čísla se
zhostilo sice pouhých pět Piškotů,
ale všechny odpovědi byly kvalitní a
správné. Odpověděli (v tomto
pořadí): Smajlík, Venda, Elinka,
Matěj, Áďa B. V plném znění
otiskujeme Smajlíkovu vyčerpávající
zprávu:

 Ahoj Honzo, posílám zásady psaní SMS:
Zpráva má být jasná, stručná a bez chyb. Nepsat

závažná sdělení. Když spěcháme na odpověď, je lepší
zavolat a musíme se podepsat. SMS = short message

service = krátká textová zpráva.
Ahoj Smajlík

 Vendovi dlužíme omluvu za to, že nám v minu-
lém čísle vypadl z tabulky výsledků „Svižného
Emila“, konkrétně z vyhodnocení běhu na 60 metrů.
Níže přinášíme opravu a pro tentokrát si odpustíme
obvyklé ,Stává se jednou za x let', abychom
nepřivolávali další pochybení. V tištěných
listopadových Piškotích stránkách vyjde samozřejmě
správná verze.

 V průběhu podzimu jsme si pod tlakem několika
okolností uspořádali takový malý komunikační
rychlokurz. Začalo to v září, kdy bylo třeba Piškoty
po návratu z prázdnin trochu zcivilizovat. Všimli jsme
si, že řada z nich neumí pořádně pozdravit.
 Pokračovali jsme v říjnu a v listopadu díky nucené
pauze, kdy se komunikační dovednosti řady Piškotů
pod tlakem dost vylepšily. Komunikovali jsme
prostřednictvím pošty, SMS, mailů... Vrchol této
komunikační minisérie bude v prosinci.
 Obecně se dá říci, že celá naše distanční činnost
byla založena na komunikaci. Z výsledků bodování
je zřejmé, že dívčí družiny se s tím popasovaly
výborně, kluci o něco hůř.

...

...



 „A měli bychom se projít s trikolorou po Národní třídě,” dodal pejsek. „No jo”, povídá
kočička, „ale kde tu trikoloru seženeme? Máš nějaké bílé, červené a modré stužky?”
povídá pejsek. „Ano, mám”. „To by mohlo stačit, kočičko.”
 A tak vyrazili. Pejsek i kočička měli na sobě trikoloru a oba dva drželi svíčku. Když
dorazili do Prahy, zapálili svíčky u Havlovy lavičky, kde už svítilo mnoho svíček.
A potom se celí pyšní prošli s trikolorou po Národní třídě.
 Když se pak vrátili domů, už byl večer. „To jsme to pěkně oslavili, pejsku,” povídá
kočička. A pak hupsli do peřiny a šli spát.
 A vám, děti, přeji také dobrou noc!

 V úterý 17. listopadu říká pejsek kočičce: „Kočičko, měli bychom oslavit
17. listopad!“

 „Dobře, pejsku. Já ti o tom něco řeknu. Poslouchej! Je to den boje za demokracii a
svobodu a taky mezinárodní den studentů.“ A pejsek říká: „Nemohla bys kočičko něco

říct o té oslavě?“
 „Dobře, pejsku. Na den svobody se zapálí svíčka. Třeba na Václavském náměstí.“

 A pejsek křičí: „Kočičko, půjdeme taky zapálit svíčku?“
 A kočička řekne: „No, ano. Tady máš svíčku.“

 Došli na náměstí a zapálili svíčku a koukali se na tu nádheru. A kočka řekne: „Tady na
Václavském náměstí zpívala v roce 1989 zpěvačka Marta Kubišová píseň Modlitba pro

Martu a já ti trochu zazpívám: „Ať mír dál zůstává s touto krajinou...“
 „Tuhle písničku mám moc rád.“ A zpívají společně: „Zloba, závist, zášť, strach a svár,

ty ať pominou.“
 Když dozpívali, všimnul si pejsek, že vedle nich je stánek. Pejsek dostal hlad. Koupili

si čaj a dva párky. Šli domů a dívali se na tu nádheru a rozsvícené lampy.

Smajlík

Anika

Elinka

Orobinka Venda

 Pejsek a kočička spolu
seděli u stolu ve svém
domečku. Tu náhle pejsek
povídá: „Kočičko, tak si tak
říkám, že bychom měli
oslavit ten 17. listopad jako
děti”. „No jo,” povídá
kočička, „ale jak ho
oslavíme?”
 „No, já nevím, jak ho
oslavíme, ale měli bychom
o tom svátku nejdřív něco
zjistit.”
 “Mohli bychom se zeptat
dětí ze školky”, povídá
kočička. A tak vyrazili.
Pořádně se oblékli, protože
venku už byla zima.
 Když se pak vrátili
domů, vše od dětí věděli.
„No to abychom šli do
Prahy zapálit nějakou
svíčku, pejsku”.
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