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Na 7. Schůzce jsme pracovali po družinách. Vydry 

odešli ven a tam šli po svíčkách K Pomníku Františ-

ka Viceny tam se měly naučit písničku od Jaroslava 

Hutka zvanou Náměšť. Axolotli si u pampelišky 

připomínaly co se stalo 17. Listopadu. tedy protes-

ty na Václaváku a na Letné teď šli ven na terasu 

klubovny a tam byly obrázky a fotografie a každý 

měl napsat na papír co to v něm Vzbuzuje A jaké 

z toho má pocity. Potom si o tom povídali a pouš-

těli si zvonění klíčema. Oni dostali obálku s jmé-

nem u určenou osoby a fotky té osoby potom taky 

počítač Na kterém si o něm měli zjistit co nejvíce 

informací a sepsat je na A4 když obešli všechny 

stanoviště tak v klubovně zazpívali písničku kterou 

se naučili a schůzka byla u konce.  

Berry 

23. 11. jsme se sešli ve 4:00 na družinovce. Přesto-

že nepršelo, jsme byli jen uvnitř. Dělali jsme druži-

nové vlajky, nástěnky a vymýšleli pokřik. Myslím, 

že se nám to povedlo ale pokřik jsme nevymysleli. 

Měli jsme i překážkovou dráhu s pomlázkou. 

V hale jsme měli běžet po zelených barvách 

k obruči a prolézt, pak přeskočit a podlézt lavičku, 

dotknout se zdi a zase po zelené a doskákat do 

cíle. Úklid jsme měli my Axolotli a v 6:00 jsme šli 

domů  

Bodlák 

Tato schůzka byla první adventní. Zapálili jsme 

první svíčku na adventním věnci a bylo nám vy-

světleno, kde máme najít náš oddílový adventní 

kalendář. Na tuto schůzku jsme si také měli vzít 

vše na pečení, hned jsme se na něj vrhli. Každý 

dělal něco jiného, v průběhu pečení jsme každý 

dostali za úkol udělat něco kreativního. Po pečení 

jsme dostali marcipán, ze kterého máme udělat 

něco, co nás vystihuje. Potom jsme vysmýčili okolí 

a šlo se domů 

Šnelly 




