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Ahojky Medvíďata, milý rodiče!
Máme za s sebou další dva měsíce schůzek a výprav s oddílem. Chci všem rodičům poděkovat za vstřícnost
a důvěru, že děti pouštíte na akce s námi. Toto dvouměsíční období mělo málo akcí - pouze dvě a to proto,
že nám na schůzky padly státní svátky. Přesto si myslím, že děti které se zúčastnily výprav, si užily dostatek
dobrodružství a legrace. Nyní nás čekají už pouze tři závěrečné akce, přičemž ta poslední bude dvoudenní
a děti budou spát pod stanem. Pojedeme 15.6. v sobotu a návrat bude v neděli. Vím, že některé děti se
vrací ze školy v přírodě, ale i přesto Vás chci požádat, ať své děti na akci pustíte, neboť se jedná o výpravu
s hledáním pokladu Willyho Foga s ukončením celoroční etapové hry.
Rovněž chci požádat rodiče dětí, kteří ještě nezaplatili příspěvky na druhé pololetí, ať tak učiní do konce
května. Termín odevzdání přihlášek na letní tábor Medvíďat byl stanoven do 15.5., doufám, že pojedou
všichni, zatím je přihlášeno 13 dětí. Tábor je vždy vyvrcholením celoroční práce v oddíle a všichni si ho
plně zaslouží. Kdo by měl ještě o LT zájem, tak mi dejte vědět co nejdříve. (nejlépe do konce května).
Ještě pár informací k platbě tábora. Platit se může samozřejmě v hotovosti, vždy Vám bude vydán doklad
o zaplacení. Dále převodem na náš oddílový účet 9050573/0300 a do kolonky „zpráva pro příjemce“ vždy
napište příjmení a jméno dítěte. Jsme také schopni vystavit fakturu, ale dejte mi prosím vědět dopředu.
Přeji všem Medvíďatům i rodičům hodně sluníčka a žádný mráček s deštíčkem.
Ještěrka
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Skautská základna FM - 13. – 15. 3. 2013
Tento víkend se jelo na akci do Frýdku – Místku. Bylo to sice alternativní řešení, ale nakonec se z toho
vydařila skvělá akce. Jeli jsme se staršími členy oddílu a musím říct, že to byla moc dobrá zkušenost.
Medvíďat bylo osm a docela rychle se zapracovaly do družin. Medvíďata se učila a inspirovala od starších a
starší se učili jak komunikovat s Medvíďatama a brát na ně ohled. Vedení si pro děti připravilo hry a soutěže
na téma hry pevnost Boyard. Disciplíny byly postavené tak, aby je zvládly i ty nejmenší děti. Za splněný
úkol dostaly vždy od daného vedoucího klíč k pevnosti. Oběd vařila Ještěrka s Peťou a myslím si, že nikdo
hlady netrpěl. Po odpoledním klidu hra ještě pokračovala, ale to už bylo náročnější, neboť všichni z družiny
museli předvést svou hbitost na malé lezecké stěně. Po získání všech klíčů a indicií se mohly družiny vrhnout
na poklad – v podobě sbírání barevných papírků. Všichni brali lístečky plnými hrstmi a všichni měli stejný
čas, ale rozhodovalo množství barevných papírků. Až se všichni dostatečně vyřádili, byla večeře a pak se
ještě chvíli povídalo, hrálo a zpívalo u kytary. V neděli se posnídalo, zahrálo se pár her, poobědvalo, uklidilo
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a vyhodnotila se celá akce. Všichni byli odměněni.
Neděle jsou skoro vždy stejné! No a pak už se jelo
vláčkem domů k maminkám a tatínkům. Jo a abych
nezapomněla, velké pozdvižení jsme ještě zažili ve
vlaku a to když nějaký důchodce nestihl vystoupit
ve Vratimově a s adrenalinem v krvi zatáhl za
záchrannou brzdu a pak se ukryl v davu. Pro nás
komedie, ale pro děti nezapomenutelný zážitek!!!
-Ještěrka-
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ZOO Ostrava - 21. 4. 2013
Při naší další jednodenní akci jsme šli navštívit známá i neznámá zvířátka do Zoo. I přes ranní nižší teploty
jsme se v hojném počtu sešli na zastávce J.
Kotase. Tramvají a trolejbusem jsme dojeli
do ostravské ZOO. Díky opravám a renovacím
v celém areálu zoo byl pro návštěvníky
připraven boční vchod. Hned na začátku jsme
si prohlédli jeleny, laňky a dokonce jsme mohli
spatřit malého Banbiho. Naším hlavním cílem
výpravy byla, pro nás přichystaná přednáška
o slonech. Dorazili jsme k pavilonu slonů,
kde jsme chviličku čekali na paní průvodkyni.
Během přednášky jsme stáli na vyhlídce
a dívali jsme se na slony - přednáška byla
o to zajímavější a zábavnější. Dozvěděli
jsme se jaký je rozdíl mezi slonem Indickým a Africkým, jak rostou slonům zuby, kolik sloni unesou
a kolik váží. Mohli jsme si dokonce i osahat nástroj, který cvičitelé používají k práci se slony.
Po přednášce jsme se vydali za
jinými zvířaty. Šly jsme pozdravit
opičky, malé medvědy, žirafy
a různé antilopy. Po náročné
procházce jsme se šli vydovádět na
dětské hřiště, kde jsme se všichni
dokonale
unavili.
Samozřejmě
nám po tom běhání a skákání
vyhládlo, a tak jsme si dali svačinu
a navštívili bufet, kde jsi každý z nás
koupil nějaké sladkosti, kyselé nebo
barevné spreje do pusy atd. Na
závěr jsme navštívili domácí zvířátka
a pak jeli zpět domů. -Radka-
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11. Kuba
130 b. *
12. Laura
127 b. P*
13. Čudlík
115 b. P
14. Terka
112 b. *
15. Juice
91 b. P
Vysvětlivky:
P – nezaplacené přísp. na
II. Pololetí
* - neodevzdaná přihláška
na LT 2013 Medvíďata

Hukvaldy
Den dětí
Pokladovka
LT Medvíďata

TOM Průzkumník: Na Mýtě 10, 700 30 Ostrava-Hrabůvka ; bankovní spojení: 9050573/0300 IČO: 65497651
mobil: (Ještěrka) 6044 89 277, jesterka@pruzkumnik.com, (Miha) 777 213 992 ; www. pruzkumnik.com
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