
 1.-2. Bublinka 157
 1.-2. Terka 157
 3. Anika 153
 4. Smajlík 145
 5. Bery 144
 6. Bambule 142
 7. Bára 136
 8. Teri 135
 9. Eliáš 134
10. Áďa K. 129
11. Orobinka 126
12. Štípač 125
13.-14. Elinka 122
13.-14. Venda 122
15. Maru 117
16. Brzdička 114
17.-18. Áďa J. 111

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 136
 2. BOBŘICE Ø 122
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 V dubnu jsme měli jenom oddílové schůzky. Ale
zato už poslední dubnová byla pro polovinu Piškotů
kontaktní na Krásné louce a pro druhou polovinu
byla hned ta následující, první květnová. Tak snad
se už budeme scházet čím dál víc normálně tak jako
dříve…
 První schůzka byla až 8. 4., protože 1. dubna byly
prázdniny. Před nimi ve středu si mohli zájemci
společně s velkým oddílem poslechnout Bublovo
vyprávění o historii táborů.
 První dubnová online schůzka byla společná, hráli
jsme „ČLOBRDO“. Stejná pravidla i stejné otázky a
úkoly jako posledně, jenom jsme hráli na družiny.
Těsně o jedno políčko vyhrály Chobotnice nad
Bobřicemi, „Žrackové“ byli na třetím místě.
 15. 4. jsme si na schůzce povídali o zadaném
úkolu „VÝSTUP NA HORU“. Úkol prostý: sbalit si
batoh na výpravu a vyjít s ním po schodech 100 m
výškových. Samozřejmě si spočítat, kolik těch
schodů má být. A také napsat zápis, jaké to bylo.
Většina psala, že to nebylo tak zlé. Tak uvidíme na
expedici! Nakonec jsme si četli pokračování
z knížky. Pozornost při čtení se lepší (a nebo byla
lehká kontrolní otázka J). Hodně dětí odpovědělo
správně, že „nejškodlivější zvíře na světě je člověk“.

● DEN ZEMĚ [22. 4. 2021]
 Online schůzka nebyla, činnost se nabízela sama:
vzít pytle a vyrazit uklízet. Podle většiny reakcí a
velikosti pytlů naplněných odpadky na té odpovědi
z minulé schůzky asi něco bude…

● A JE TO TADY! [29. 4. 2021]
 S dvanácti Piškoty jsme se 29. dubna sešli
u loděnice, druhá část dostala domácí přípravu –
šifru s úkoly: postavit přístřešek a změřit si výdrž pod
vodou.
 Rychlé rozdělení na čtyři skupinky, každý z nás si
odvádíme na své stanoviště jednu. U Honzy staví
Piškoti přístřešek z plachty a pádel, Brzda je trápí na
vodě. Ivča zkouší, jestli by si uvařili aspoň vodu a
našli studánku, u Jany trénink výdrže a vytrvalosti
(udržet se 10 minut v pohybu, nezastavit, přitom
pohyby se střídaly).
 Podle reakcí byla nejhorší vytrvalost, protože
vydržet deset koleček kolem hřiště na volejbal
částečně běžet, lézt po čtyřech, běžet pozadu a
skákat po jedné noze a zbytek do deseti minut
odběhat byl po pár měsících doma celkem náraz.
Ale zvládli všichni Piškoti, klobouk dolů!
 Ivča to zhodnotila rázně, hlady by Piškoti neumřeli.
Ocenila i spolupráci. Na vodě to bylo podobné, už se
nám klubou noví kormidelníci na expedici.
 No a při stavění přístřešku byly asi největší rozdíly.
Někdo ho vyšvihnul hned a jiný vůbec nepostavil.
Smutné je, že to byli zrovna dva ze zasloužilých
Piškotů, kteří už jedou na expedici s velkým
oddílem. Také jsme byli svědky několika netradičních
přístupů k plachtě a pádlům.

● ODDÍLOVÁ SCHŮZKA [6. 5. 2021]
 Na další schůzce jsme si to prohodili. Úkoly pro
dnešek stejné, jenom místo Honzy, který uvíznul
v karanténě, nám pomáhá Fretka.

z a p s a l a   J a n a

Intenzivně připravujeme LETNÍ EXPEDICI! Budeme se pohybovat
v tuzemsku, po vodě i po horách. Sledujte obvyklé informační kanály,

vydáme také speciální expediční „informátor“. Jistý je termín:
8. – 18. 7. 2021

...máme sbaleno!

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

oddílová schůzka naživo! opravdická! jo! 6. 5. 2021
oddílová schůzka13. 5. 2021

15.-16. 5. 2021 DVOUDÍLNÁ PĚŠÍ VÝPRAVA; přespíme ještě pro jistotu
ve svých domovech, bližší instrukce na schůzce a mailem

20. 5. 2021 oddílová schůzka
27. 5. 2021 oddílová schůzka

...co bude

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

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

V/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... Ale je to naposled!



Den Země slaví milióny lidí z více jak 140 zemí světa.
Po celém světě se konají jarmarky, festivaly,

pochody, soutěže, koncerty, úklidové práce a jiné
aktivity na tisících místech. Den Země se stal největší
veřejností organizovanou aktivitou v historii planety.

Od roku 1990 je 22. duben jako světový svátek
životního prostředí slaven i v České republice.

Jak to vše začalo?
Dvaadvacátého dubna 1970 se na různých místech
Spojených států shromáždilo na 20 milionů lidí, aby

demonstrovali za zdravější životní prostředí.
Kampaň, která měla za cíl prosazovat přijetí nových
zákonů v ochraně životního prostředí, prosadit tyto

otázky do politické diskuse
a podpořit veřejný zájem o problematiku životního

prostředí, inicioval americký senátor Gaylord Nelson
a získala podporu

i dalších amerických politiků.
 Kampaň měla nebývalý ohlas a dala vzniknout

tradici oslav Dne Země – 22. dubna jako
mezinárodního svátku životního prostředí.

Den
Země

Earth
Day

C

Děkujeme všem, kteří přiložili
ruku k dílu na souši i na vodě.

Jakou Zemi si uděláme,
takovou ji budeme mít.

Matěj
už má

upleteno

Ilkka
sedící
pletoucí

Anika

Terka

Eliáš

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



Meggie

Lumík

Áďa K.

Smajlík

Bublinka

 Pozorujeme a tvoříme... Obrázky se ještě vracíme
k jarnímu ba přímo velikonočnímu tvoření. Poznáváme
a kreslíme kytičky, vyrábíme píšťalky, pomlázky či přírodní
ozdoby a sledujeme, jak se z hlíny klube zelené osení...

Bublinka

Orobinka - Den Země

Smajlík

Orobinka to napsala hezky a my dodáváme,
že to, co píše, bychom měli dělat

– nebo naopak nedělat – po celý rok,
nejen na Den Země.

očima Piškotarukama (a hlavou) Piškota ................ ..........................
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TERKA 20 29 20 20 89 1

MARU 18 29 20 20 87 2

BUBLINKA 19 28 20 20 87 2

ANIKA 20 27 18 20 85 4

ELINKA 18 27 18 20 83 5

BRZDIČKA 22 31 14 16 83 5

OROBINKA 18 25 18 20 81 7

ÁĎA 18 31 18 12 79 8

BERY 20 29 18 12 79 8

VENDA 18 30 14 16 78 10

ILKKA 18 30 14 16 78 10

SMAJLÍK 22 29 8 16 75 12

ELIÁŠ 18 27 14 16 75 12

BAMBULE 15 29 18 12 74 14

TERI 20 26 8 16 70 15

BÁRA 20 30 6 12 68 16

ÁĎA J. 20 30 6 12 68 16

BODLÁK 20 30 14 4 68 16

JISKRÁČ 22 34 10 2 68 16

MEGGIE 18 28 6 12 64 20

KUBA 15 31 14 4 64 20

ZUBR 15 30 14 4 63 22

BREPTA 18 25 6 12 61 23

ŠTÍPAČ 15 28 14 4 61 23

EMČA 18 18 8 16 60 25

LUMÍK 20 23 10 2 55 26

MATĚJ 17 20 10 2 49 27

TARZAN 0 0 0 0 0 28

y

 V tomto čísle „Piškotích stránek“ poprvé otevírá-
me novou rubriku!
 Většina úkolů a činností v poslední době probíhala
distančně. Často jste měli za úkol popsat, co jste
dělali, vedli jste si deníky... Vaše písemné výstupy
byly proto častější, než bývalo dříve zvykem. Díky
tomu jsme zjistili, že se nám tu rozmohl takový
nešvar! Tím neblahým úkazem je nebývalá úroda
hrubek a vůbec pozoruhodných jazykových (z)jevů.
Na tomto místě budeme zveřejňovat ty nejzají-
mavější – bez uvedení autorů, tedy většinou –
a občas si taky povíme, co a jak psát správně a na
co si dát pozor.
 Pokud bude naše snaha úspěšná, snad se už
nedočkáme skvostů jako jsou:
 KITYČKI  ( v ý t ě s   m n ě s ý c e ! ),
 POTKROVÝ (prostor pod střechou domu),
 VIŤAPAT (nejlépe do potkrový).
 V tak silné konkurenci pak slova jako „víprava“
nemají (Tarzane!) nejmenší šanci.

 S pozdravem „Nedělejte ostudu svým učitelům!“
 H o n z a

 1. Nakreslete všechny druhy divadelních masek,
které zdobí fasádu boleslavského divadla.
 2. Pojmenujte je podle toho, co si myslíte, že
vyjadřují. Spočítejte, kolik je jednotlivých druhů masek.
 3. Zkuste zjistit, v jakém architektonickém slohu je
budova vystavěna.
 4. Jako bonus se porozhlédněte po centru města, jestli
tam ve stejném slohu není ještě nějaká další.

Brzdička

Venda by rád vyrazil nočním vlakem do Polska.
Bereme to jako výzvu a budeme nad tím vážně
přemýšlet!

KID MĚSÍCE:
„Labe se vlévá do Jizery

a část z něj pokračuje do Německa.“
(Jiskráč)

 Taky už se vám stýská po
divadle? Když zatím nemůžeme
dovnitř, pojďme si jej prohlédnout
aspoň zvenku, tedy z exteriéru:

otevřené oči
...................

"Postcovidový"
kontrolní test
/29.4. - 6.5./...  .......
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