
 1. Teri  38
 2. Bublinka  37
 3. Smajlík  33
 4. Jiskráč  30
 5. Brepta  27
 6. Venda  26
7.-8. Ilkka  25
7.-8. Bery  25
9. Áďa J.  23
10.-14. Matěj  22
10.-14. Áďa K.  22
10.-14. Bambule  22
10.-14. Zubr  22
10.-14. Lumík  22
15.-17. Orobinka  21
15.-17. Bára  21
15.-17. Maru  21

 1. Smajlík 128
 2. Anika 118
 3. Bambule 117
 4.-5. Bára  96
 4.-5. Terka  96
 6. Bublinka  95
 7. Bery  87
 8. Brepta  86
 9. Venda  84
10.-11. Meggie  82
10.-11. Teri  82
12. Áďa J.  75
13. Áďa K.  71
14. Maru  68
15. Ilkka  67
16. Elinka  63
17. Lumík  57

P i š k o t í   s t r á n k y

co bylo...
www.facebook.com/osmyoddil

www.8ovs.cz

bodování

 1.  CHOBOTNICE Ø 28,1
 2. ŽRALOCI Ø 19,2
 3.-4. BOBŘICE Ø 16,7
 3.-4. RACCI Ø 16,7

ú n o r   –   m ě s í c   h l a d u
J e d n o t l i v c i

D r u ž i n y

18.-19. Tarzan  20
18.-19. Anika  20
20. Štípač  14
21.-24. Kuba  13
21.-24. Eliáš  13
21.-24. Meggie  13
21.-24. Terka  13
25. Emča  11
26. Brzdička    8
27. Elinka    0
28. Bodlák   0

 Jak to tak vypadá, tak naše činnost bude i nadále
ještě nějaký čas probíhat distančně. Scházíme se
tedy i nadále v online prostředí.

● ON-LINE SCHŮZKA [4. 2. 2021]
 Schůzky probíhají po jednotlivých družinách.
Hrajeme po síti hru na principu Člověče, nezlob se.
Ale s jednou vychytávkou, hází se dvakrát, přičemž
druhý hod určuje oblast, ze které je třeba splnit úkol
nebo odpovědět otázku, první hod určuje obtížnost.
Popojít se smí jen při správné odpovědi. V případě
dvou hráčů na jednom políčku ten, který přišel druhý,
vymyslí rychle otázku. Původní hráč zůstává při
správné odpovědi, jinak je klasicky „vyhozen“. Moc
to neodsýpá, někdy si budeme muset pustit Vltavu či
si ukázat typy ohňů. Uzlování jde, morseovka a
fyzická zdatnost také. Už abychom se mohli
scházet... V jednotlivých družinách vyhráli: Brepta,
Bublinka a Jiskráč.

● BUBLOVO VYPRÁVĚNÍ – 1. DÍL [17. 2. 2021]
Po jarních prázdninách ve středu 17. února při
schůzce velkých můžeme sledovat Bublovo
vyprávění o historii oddílových časopisů. Kdo
odpoví na otázky, dostane body do měsíčního
bodování. Celkové výsledky:
  1. Plavec 9,5 b.
  2. Dispro, Teri, Bublinka, Smajlík 9,0 b.
  6. Pampeliška, Borůvka 8,5 b.
  8. Déerko, Klárka 8,0 b.
 10. Jiskráč 7,5 b.
 11. Pepíno, Ilkka 6,0 b.
 12. Kanička 5,5 b.
 13. Svišť 4,5 b.

● ON-LINE SCHŮZKA [18. 2. 2021]
 Ve čtvrtek 18. 2. místo online schůzky měl každý
postavit modely tří druhů slavnostních ohňů: pagodu,
pyramidu a hranici, někteří přidali i strážní oheň
nebo model se závěsem na kotlík.

● ON-LINE SCHŮZKA [25. 2. 2021]
 V dalším týdnu začínáme schůzku venku
(pochopitelně každý sám) tréninkem s míčem:
přehrát celou školku od desítek po jedničky, komu to
jde, změří si čas. Tabulku s dosaženými časy
najdete na jiném místě.
 Následují instrukce k sobotní distanční výpravě
„Majáky“. Úkol je prostý: předat zprávu pomocí
hořící hranice a získat poselství.

 V březnu epidemie koronaviru sílí. Kdo mohl před
rokem tušit, že výprava k odemykání Jizery nebude
ani letos? A že hned po distanční výpravě „Majáky“
na konci února opatření ještě přitvrdí a budeme se
muset zdržovat nějakou dobu jenom v katastru obce
a později v hranicích okresu?
 Počasí je jarní, otepluje se, vylézají první jarní
rostliny. Naše schůzky se tedy odehrávají stále
distančně, ale částečně vždy posíláme nějaké
činnosti, které se mají odehrávat venku. Signalizace
morseovkou, školka s míčem, udržení míče ve
vzduchu, pozorování rostlin. Při schůzkách tvoříme a
čteme. Začali jsme na pokračování číst knížku
„Stezka odvahy“ od Miloše Zapletala. Měsíc jsme
uzavřeli distanční výpravou do neznáma, při které
jsme odemkli Jizeru.
 Družiny měly za úkol vytvořit mapu s bydlišti všech
svých členů. Bobřice a Chobotnice mají splněno.
Kluci budou mít co dohánět!

● ON-LINE SCHŮZKA [4. 3. 2021]
 Jděte ven, ideálně na nějaké vyvýšené místo a
odsignalizujte morseovkou jakýkoliv vzkaz, mini-
málně 15 znaků! Nováčci můžou odsignalizovat
jenom AHOJ. Na schůzce jsme si povídali o talovínu
zimním a sněženkách, také jsme si říkali něco o
Fénixovi, který se rozhořel jako poslední na sobotní
„výpravě“. Na závěr jsme si četli povídání Miloslava
Nevrlého o jistém měsíci v jistých horách. Napište, o
jaké hory a jaký měsíc se jednalo, a také zda jsme
tam už byli na výpravě, a pokud ano, co jsme tam
dělali. Při čtení si Piškoti měli pohazovat míčkem,
takže možná všichni nevnímali všechno… (měsíc byl
březen a hory Jizerské).
 Všem registrovaným by mělo chodit Světýlko. Je
v něm spousta námětů na činnost, zkoušejte,
posílejte zápisy a zprávy. Anika už udělala všechny
pokusy J Od Bublinky jsme se dozvěděli, jak se
budí šneci.

● ON-LINE SCHŮZKA [11. 3. 2021]
 Schůzky byly dvě – zvlášť kluci, zvlášť holky. Na
holčičí schůzce byl Bubla jako čestný host. Všechny
pozdravuje! Soutěž v přišívání knoflíků: během
schůzky přišít co nejvíc knoflíků co nejkrásněji.
Vytvořit z nich třeba nějaký ornament. Hodnotíme
počet a umělecký dojem. Poslat hned po schůzce.

 1.  BOBŘICE Ø 87,0
 2. CHOBOTNICE Ø 83,0
 3. RACCI Ø 46,0
 4. ŽRALOCI Ø 35,5

b ř e z e n   –   m ě s í c   v r a n
J e d n o t l i v c i

D r u ž i n y

18. Matěj  52
19. Orobinka  51
20. Emča  48
21. Zubr  47
22. Jiskráč  40
23. Štípač  39
24. Brzdička  35
25. Kuba  30
26. Eliáš  28
27. Tarzan  15
28. Bodlák   3

Protože v dubnu se budou koronavirová nařízení měnit asi stejně jako počasí nebo
ministři zdravotnictví, najdete všechny informace ve svých mailových schránkách.
Schůzky budou v obvyklou dobu. Místo výpravy bychom zkusili uspořádat, až to

opatření dovolí, víkendovou akci po družinách s přespáním doma.
Otevřené oči a další výzvy trvají. Více si řekneme na schůzkách...

...co bude (?)

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

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

III–IV/2021
vlčat a žabiček 8. oddílu vodních skautů Mladá Boleslav

100% docházka C
vzhledem k celkové situaci, karanténám, izolacím
atp. nebudeme ani v tomto měsíci stoprocentní
docházku vyhlašovat...
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TERI 01:03,29 1

MEGGIE 01:15,00 2

BREPTA 01:16,00 3

ANIKA 01:28,75 4

SMAJLÍK 01:29,00 5

ÁĎA K. 01:35,00 6

VENDA 01:35,00 6

OROBINKA 01:50,26 8

BERČA 02:12,26 9

BAMBULE 02:16,00 10

 K rukodělkám jsme zahájili čtení na pokračování.
Kniha se jmenuje „Stezka odvahy“ a napsal ji Miloš
Zapletal. Speciální otázka pro všechny (ale hlavně
pro Emmču J): JAKOU PŘEZDÍVKU MÁ HLAVNÍ
HRDINA KNIHY?
 Jinak Bobřice si udělaly krátkou schůzku a pracují
na mapě se zakreslením bydlišť všech členů.
Chobotky na mapě také pracují a kluci se do toho
jistě pustí!
 Náměty na tvoření do konce března: každý si
vybere alespoň jednu věc a tu vytvoří. Pomlázka,
píšťalka, kraslice, pěstování hrášku, pomalovaný
kamínek s příběhem. Na podzim na vodě jsme si
říkali, že z každé řeky si přivezeme kámen a třeba
ho zkusíme i nějak pomalovat. Zatím jsme to ale
nestihli pořádně rozjet...

● ON-LINE SCHŮZKA [18. 3. 2021]
 Schůzka společná. Před schůzkou:
- jděte ven,
- změřte si délku kroku když jdete a když běžíte, jak
se liší?
- obejděte váš dům a spočítejte, kolik při tom ujdete
kroků,
- potom dům oběhněte tolikrát, abyste uběhli 0,5 km
(tedy 500 m), budete si muset spočítat, kolik kroků
k tomu je potřeba.
 Kimovka s jarními rostlinami: pět rostlin, které už
kvetou, se na monitoru různě měnily, mizely,
otáčely… ale děti to neviděly. Jejich úkolem bylo
napsat vždy, co se změnilo.
 Na čem rostou kočičky?
 Otázky z dnešního čtení:
1.  Jakou písničku si broukal Ježek cestou?
2.  Kam poslal Náčelník Ježka?

● ON-LINE SCHŮZKA [25. 3. 2021]
 Scházíme se všichni najednou. Píšťalky z proutků
se zatím moc nedaří (málo mízy), přesto pár Piškotů
už má vyrobenou funkční píšťalku.
 Otázky ze čtení zřejmě nejsou jednoduché,
protože správných odpovědí není mnoho. Ale je to
dobře, protože jednoduché věci by nás tolik
nebavily…
 Správné odpovědi:
1.  Ježek si broukal písničku Přes pláně („Kali-
forňany“).
2.  Náčelník poslal Ježka přes Poledník, Ptačí kupy a
Jizeru až na Bukovec.
 Velikonoční tvoření: zvířátka z bambulek nebo
z jiných přírodních materiálů vajíček, využít zaseté
osení...
 Další díl čtení. Otázky:
1.  Jakou barvu měla paní, o které vyprávěl hajný,
2.  Jak se hajný jmenoval (bonusová otázka)?

z a p s a l a   J a n a pagoda

pyramida

hranice

PŘES PLÁNĚ

         C                    G7          C
   Teď všichni Kaliforňané se za nás pomodlí,
                       F             C             F
   kdo táhneš s mulou přes pláně, rozluč se s pohodlím,
    C             F          C         F
   musíš si taky nakoupit solený vepřový,
      C                        G7      C
   a kdo má štěstí, po cestě i něco uloví.

   Dva měsíce ti potrvá ta cesta přes pláně,
   koukej, ať vždycky z čeho máš vařit svý snídaně,
   protože k čertu dojedeš při bídným vaření,
   i tvoje mula musí žrát, jináč ti zcepení.

   Břitvu nech doma, do tváře se radši nedívej,
   až dojdeš, budeš zarostlej a taky šedivej,
   až tě tvá milá uvidí, uslyšíš asi pláč,
   svý mámě řekneš: „Podívej, to je tvůj zelenáč!“

   A taky proti rudochům drž stráže za noci,
   po dlouhejch denních pochodech propuknou nemoci,
   horečka, to je špatná věc, ta lidi poráží,
   a kdo je marod, nemůže stát v noci na stráži.

   U Plat je nouze vo dřevo. Když tě to nezdolá,
   omáčku si tam zamícháš paznehtem z buvola,
   u Plat je nouze vo klacek, zem je tam jalová,
   i já bych teď už radši byl u mysu Hornova.

(Crossing the Plains)
hudba: americká lidová píseň z dob zlaté horečky kolem roku 1850
český text: Jindřich Pokorný

trénujeme...

zakládáme ohně...

školka
s míčem



 Únorová distanční výprava. Úkol byl prostý: předat
zprávu pomocí hořící hranice a získat poselství.
 Jako „motivační“ video posloužila scéna
zapalování Gondorských majáků z trilogie Pán
prstenů. Legendou byl příběh o svíčce a majáku,
který jsme našli kdesi na internetu a text jen mírně
upravili.
 Vše jsme koordinovali s Honzou a se Svištěm
pomocí SMS přímo od loděnice. Od deseti hodin
dopoledne se postupně rozhořely všechny hranice a
kdo zapálil, dostal zašifrované poselství:

Není třeba se někam hnát, buďte
prostě lidem kolem sebe světlem…

 Na ohni potom každý připravil jídlo podle vlastních
možností. Kdo byl v karanténě (Venda) nebo neměl
doprovod rodičů (Brepta se Zubrem), rozdělal
vlastními silami oheň někde na zahradě a neplatil
pro něj zákaz použití dřeva z rodinného dřevníku.
Měli jsme rozptyl přes značnou část republiky,
většina ohňů sice hořela kolem Boleslavi, ale
zastoupení bylo i nad Smržovkou (Bambule),
v Košťálově (Lumík), u Sedlčan (Matěj) či v Krko-
noších (Eliáš).
 Jako poslední se rozhořel Fénix před loděnicí.

O malé svíčce
a majáku

 Stmívalo se. Člověk vzal maličkou svíčku a začal
s ní vystupovat po dlouhém točitém schodišti.
 „Kam jdeme?” ptala se svíčka.
 „Nahoru na věž, abychom posvítili lodím na cestu
do přístavu.”
 „Ani jediná loď v přístavu přece nemůže vidět
moje světlo,” namítla svíčka.
 „I když tvůj plamínek není velký,” řekl člověk,
„hoř dál tak jasně jak dokážeš a ostatní nech
na mně.”
 Za tohoto hovoru došli až na vrchol schodiště, kde
stála veliká lucerna. Za pomoci malé svíčky člověk
lucernu zapálil a velká naleštěná zrcadla, která stála
za ní, začala odrážet světlo lucerny na míle daleko
a široko po moři. Tak světlo malé svíčky ukazovalo
světlo cestu lodím i poutníkům.
 Stejně jako malá svíčka nebo pouhá zápalka může
zapálit veliký oheň a ukázat cestu lodím i lidem, tak
i tvůj malý plamínek může leccos změnit. Může
změnit i to, co si ty sám ještě v plné míře neuvě-
domuješ.
 Snaž se proto být takovým světlem pro lidi kolem
sebe, jakým byl ten maják, který přiváděl lodě
do bezpečí přístavu.

TURN
OV:

Vystoupejte na
kopec ve vasem
okoli, cestou
vym

yslete
odem

ykaci rec -
prani Jizere, na
kopci se vyfotte.

MNICHOVO
HRADISTE:
Otocte se sme-
rem k Jizere
podle mapy
a vyslovte nahlas
odemykaci rec.

BAKOV: Najdete
si klacek
o spravne delce
vaseho padla
a cestou dolu
z kopce padlujte
jako pri jizde
perejemi, poridte
veselou fotku,
necvaknete se.

BOLESLAV:
Prave jste se
cvakli, udelejte
eskymaka -
kotrmelec nebo
hvezdu.

BENATKY:
Najdete nejblizsi
strom, urcete ho
a privazte k ne-
mu idealne lodni
smyckou smy-
slenou lod, uzel
vyfotte.

SOUTOK:
Spolecne jsme
odemkli Jizeru,
dekujeme vsem
za spolupraci!
Muzete se vratit
domu, reku Jize-
ru privazte co
nejdrive na plot
u lodenice vedle
bocni branky.
Nezapomente
poslat dokumen-
taci k akci.

Meggie

Ba-Terka

Bublinka,
Smajlík

šlajsna

Jiskráč Lumík

Taky už vidíte
světlo na konci

tunelu?

"Rozsvěcení majáků", 27.2.2021.......................................

Jiskráč

Matěj



Matej

Lumík

Kuba

Meggie
Maru

Anika,
Berca

v
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EliásvBambule

Brepta,
Zubr

Tarzan

Ada K.,

Ada J.,

Ilkka
Teri

Bára,
Terka

Piskotí
majáky

27. 2. 2021

v

Orobinka

PRAMEN:
Presunte se
k vodnimu toku
nebo vodni plose
a vyfotte se. Pri-
pravte si pro-
vazek - predsta-
vuje reku Jizeru.

SEMILY: Pomoci
GPS ART nakre-
slete do mapy
odemykaci klic
o velikosti ale-
spon 300 metru a
ulozte jeho trasu.

ZELEZNY BROD:

Pustte plavidlo

na vodu, vyfotte

ho.

Brepta
a spol.

Venda

Jiskráč

Ba-Terka

Smajlík

Ba-Terka

Bublinka

Matěj

Smajlík

Venda

Bublinka Fénix

Jiskrácv

Stípacv
v

JABLONEC:
Postavte funkcni
plavidlo (lodku
nebo vor) z pri-
rodnich mate-
rialu. Vyhodnoti-
me nejlepsi. Vy-
fotte ho, zatim
nechte na brehu.
Za kazde projete
mesto na Jizere
udelejte uzel na
provazku.



 Přesně v 10:00 byl vyslán pokyn k zapálení
prvního majáku. Jak se dál signál šířil napříč zemí
z Boleslavi do Podkrkonoší, od Jizerských hor
k Povltaví a zase zpět, to vidíte na následujících
(Piškotích) stránkách. První časový údaj ukazuje
odeslání pokynu k zapálení majáku, druhý dobu, kdy
bylo zapálení potvrzeno. Z rozdílu časů lze tedy
odvodit, jak dlouho kterému strážci trvalo uvedení
plamene v život...

Lumík 10:00/10:04

Áďa K.
10:06/10:16

Smajlík
10:17/10:25

Bambule
10:26/10:31

Venda
10:30/10:37

Brepta
a Zubr
10:35/10:41

Štípač
10:38/10:43

Semily

Jablonec
nad Jizerou

Železný
Brod

Turnov

Mnichovo
Hradiště

Bakov
nad Jizerou

Mladá
Boleslav

Benátky
nad Jizerou

Jizero, Jizero milá,
kde je tvoje síla?

Otevři ke mně vrátka,
vypadáš jak pohádka.

jak hořely majákyOdemykání Jizery 27.3.2021..................................



Tarzan
10:42/11:02

Bublinka
10:44/10:51

Teri
10:56/11:12

...s přáním, aby „tohle“ co
nejdřív skončilo a abychom
si pro příště víc vážili toho,
co máme. Snad povstaneme
z popela jako Fénix.

Děkujeme!

Maru
11:32/11:40

Jiskráč
11:00/11:08

Anika
a Bery

11:05/11:11

Áďa J.
11:14/11:18

Ilkka
11:14/11:20

Meggie
11:19/11:34

Kuba
11:20/11:28

Eliáš
11:21/11:27

Matěj
11:29/11:34

Bára
a Terka
11:36/11:42

Orobinkovi...
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