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Můžete sami přijít s nějakým nápadem
nebo:
- uklidit v modré bedně
- nasekat dřevo nebo třísky
- uklidit ve sklepě

Tuto etapu zkuste napsat kronikový zápis
z březnové výpravy či úklidu základen.
Nezapomeňte na čistý měkký nelinkovaný
papír formátu A4 a na okraje!

Podívejte se na dokument o přírodě,
z kterého se dozvíte něco nového.
Typy na lmy:
- Zázračná planeta
- Microcosmos
- Ptačí svět
- Putování tučňáků

Nálepku najdete u místa v NMNM, které
je na obrázku z roku 1980. Na stavbě je
zase napsáno číslo 1810. Nejstarší zmínky
jsou však už z roku 1782. Je pod kameny.

Jak moc je ohroženo podle IUCN zvíře
podčeledi Pantherinae, které dokáže
přežít i v -40 °C?

rekord

Tentokrát si dáme klasiku. Chubby bunny 
challange! Sežeňte si balení bonbónů JOJO
Marshmallow a zkuste si jich dát do pusy, 
co nejvíc! Do deníku napište, kolik se vám 
povedlo.

Pokud byste ztroskotali s letadlem, bylo
by určitě důležité umět si vypěstovat jídlo!
Proto se v této etapě pokusíte starat se o
rostlinu. Sežeňte si fazoli, hrách či čočku,
zasaďte ji doma, starejte se o ni a pozorujte
její vývoj po 20 dní. Svoje pozorování si
zapisujte. Desátý a dvacátý den nakreslete, 
jak rostlina vypadá. Napište také, jak jste
rostlinu zasadili, kde jste ji umístili, jak jste
se o ni starali a proč. Výsledky pozorování
napište na papír, který vložíte do deníku.



rukodělka sport
Jako každý rok i tento není výjimkou a
pojedeme jako tradičně na Ivančenu. 
Jak asi víte, Ivančena je kamenná mohyla,
kam každý rok skauti jezdí, aby uctili 
památku skautů popravených za účast v
protinacistickém odboji. Mohyla se pořád
rozrůstá a je tam třeba i kámen z měsíce od 
Neila Armstronga. Proto bude nyní vaším
úkolem vybrat si menší kamínek, ozdobit
ho nějakou originální technikou nebo ho
třeba i jen hezky pomalovat a odnést ho na
Ivančenu. Tam se také zkontroluje, zda jste
úkol splnili. Ti kteří nepojedou, tak ať se
zkusí domluvit s někým, kdo pojede. A
myslete na to, že cesta je daleká a často do
kopce, takže opravdu vyberte spíše menší
kamínek, který o to lépe ozdobíte.

Abyste dobře nastartovali váš den, bude
vaším úkolem alespoň 15 dní každý den
vstát dřív a zacvičit si minimálně na
15 minut. Můžete dělat, co se vám líbí.
Jedinou povinností je pořádně si
protáhnout svaly. Můžete zkusit jógu a
přivítat nový den s Pozdravem slunci, jít
ven si zaběhat, zacvičit si s hudbou nebo si
dát pár kliků, dřepů a sedů,lehů.

historie
Na jaké výpravě byla tato fotka pořízena?
Jakou slavnou větou byli vzbuzeni členové
oddílu na noční hru na této výpravě?
Kdy byl tento obrázek přidán na okénko?
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