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Pejsek štěká... 
Haf! Haf! Haf!

Slyšte, slyšte! Divadelní 
festival pro nás skončil nad 
očekávání úspěšně. Tolik 
Zlatých Čtrnáců nikdo ze 
současných vedoucích ne-
pamatuje. Posledně popr-
vé po dlouhé době získala 
Čtrnáce Májka za ženský 
herecký výkon. 

Letos uspěl Vosa v roli 
průvodčího za mužský he-
recký výkon, Štěpán v roli 
drážního inspektora mas-
kovaný za folkového zpě-
váka a Mája v roli šéfové 
Al Capone.

Ceny za nejlepší divadel-
ní představení ve všech ka-
tegoriích získali Skarabíci.

Plameňáci v divadelním 
představení Draca taktéž 
slavili úspěch v podobě 
Zlatého Čtrnáce.

Představení byla velice 

povedená! Kdo strávil na 
festivalu oba dva dny, roz-
hodně nelitoval. Tak zase 
za dva roky!

Haf! Haf! Haf! Haf!

Štěkám všechno nejlepší 
k narozeninám Štěpánkovi 
a Pomovi!

Haf! Haf! Haf!

Blíží se Velikonoční tá-
boření! Pojedeme na Zá-
brdku kousek od místa, 
kam jezdíme na letní tá-
bor, tak si ho rozhodně ne-
nechte ujít!

Haf! Haf! Haf!

Tábor už klepe na dveře, 
a tak se vydáme 21. dubna 
na výpravu na pruty! Dou-
fáme, že se k nám přidají 
všichni, kdo nemají hoto-
vou postel!
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Štěně štěká... 
Ňaf! Ňaf! Ňaf!

11. Netradiční divadelní 
festival je za námi! Dou-
fám, že jste si ho užili ales-
poň tak jako my. Náš oddíl 
získal tři Čtrnáce za herec-
ké role, takže byl festival 
rozhodně úspěšný.

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

V dubnu se vydáme na 
Velikonoční výpravu do 
týpka, tak nám prosím dej-
te vědět co nejdříve, jestli 
se k nám přidáte.

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Štěně štěká všechno nej-
lepší k narozeninám Týně.

Co budeme dělat my menší?
6. 4. Schůzka (17:00–18:30)
16.–17. 4. Velikonoční výprava
20. 4. Schůzka (17:00–18:30)
27. 4. Schůzka (17:00–18:30)
28. 4. Čaj (16:00–18:00)

A dále...
19.–21. 5. Oddílové hry o štítek táborníka
4. 6. Poklad
4.–11. 7. Tábor
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Co budeme dělat my větší?
11. 4. Oddílovka  (16:30–19:00) 
13.–17. 4. Velikonoce
18. 4. Družinovky (16:30–19:00) 
21. 4. Výprava na pruty
25. 4. Oddílovka (16:30–19:00)

A dále...
28. 4. – 1. 5. Přechod hor 
19.–21. 5. Štítek taborníčka 
9.–11. 6. Poklad a výprava na vodu 
1.–23. 7. Tábor
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Spojování teček
Pravidla jsou jednoduchá. Spoj stejně barevné tečky 
tak, abys čarami zaplnil celou mřížku a čáry se nekří-
žily. Své řešení ukaž Pomerančovi a dostaneš pár bodů 
do bodování.
Takto vypadají 
správně spojené 
tečky. 

Pro mladší (do 5. třídy včetně):

Spojování teček

PravidlaTjsouTjednoduchá.TSpojTstejněTbarevnéT
tečkyTtak,TabysTčaramiTzaplnilTcelouTmřížkuTaT
čáryTseTnekřížily.TSvéTřešeníTukažTPomerančoviT
aTdostanešTpárTbodůTdoTbodování.

TaktoTvypadajíT
správněTspojenéT
tečky.

ProTmladšíT(doT5.TtřídyTvčetně):

ProTstaršíT(odT6.TtřídyTvčetně):
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Pro starší (od 6. třídy včetně):

Spojování teček

PravidlaTjsouTjednoduchá.TSpojTstejněTbarevnéT
tečkyTtak,TabysTčaramiTzaplnilTcelouTmřížkuTaT
čáryTseTnekřížily.TSvéTřešeníTukažTPomerančoviT
aTdostanešTpárTbodůTdoTbodování.

TaktoTvypadajíT
správněTspojenéT
tečky.

ProTmladšíT(doT5.TtřídyTvčetně):

ProTstaršíT(odT6.TtřídyTvčetně):
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Štěně
Jelikož už se probouzí jaro, začíná růst 

spousta krásných kytiček. Ale co se ne-
stalo, myška všem rostlinkám ukousala 
kvítky! Pomoz jaru a dokresli květy na 
stonky, abychom se mohli těšit z krásně 
barevných kytiček.
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Víkendová výprava
(24.–26. 3.)

V pátek jsme se sešli na Hlavním nádraží a plni 
energie vlezli do vlaku. Ve vlaku jsme se řádně 
posilnili svačinkami a zahráli si pár her. Zane-
dlouho už jsme vystupovali v Církvici, kde na 
nás už čekala Májčina sestra Jája s Vojtíškem a 
Majdou, která se k nám na tento víkend přidala. 
Navečeřeli jsme se, zahráli jsme si sardele a na 
medvěda a už byl čas jít spát. 

Vstali jsme časně, dali jsme si snídani a vyrazili 
jsme na výlet. Cílem našeho výletu byl zámek Ka-
čina, kde na nás netrpělivě čekalo tamní strašidlo, 
se kterým jsme si udělali společnou fotku. V zá-
mecké zahradě jsme se na chvíli proměnili ve své 
oblíbené uzeniny a snažili se uniknout zákeřným 
mlsným psům. Když nás omrzelo být uzeninami, 
zkusili jsme i něco pro vegetariány a proměnili 
jsme se v ovocný kompot, kde se ovoce různě mí-
chá a bojuje o své místo. Cesta zpátky byla trochu 
náročnější, ale zvládli jsme to a za odměnu jsme 
si dali těstoviny s červenou omáčkou. Po obědě 
jsme vyšli prozkoumat místní hřiště. Když jsme 
se dostatečně pohoupali a zatočili, vyrazili jsme 
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zpátky nacvičovat divadlo. Když jsme usoudili, 
že nám to jde dobře, museli jsme si ještě vyrobit 
kostýmy – indiánské čelenky a sukýnky z listů. 
Během přípravy jsme si procvičovali znalosti ky-
tiček. Večer se nachýlil, a tak jsme si zazpívali pár 
písniček a šli jsme spát.

Ráno jsme se nenechali rozhodit změnou času 
a poctivě jsme si přeřídili hodinky, abychom vše 
stihli. Řádně jsme se posilnili snídaní a vyrazili 
ven hrát míčové hry. Potom nás čekala náročná 
cestovatelská stopovačka s úkoly, kterou musel 
každý zvládnout sám. Ale protože jsme již zkuše-
ní cestovatelé, nebyla pro nás ani tato výzva žád-
ný problém. Během čekání na oběd, jsme si zno-
vu zkusili divadlo. Protože se čas nachýlil, museli 
jsme zabalit, uklidit a vyrazit na nádraží na vlak.

Kontakty: 
Májka 725 807 853
Sára 728 739 631
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Co to tu tak voní? Kytičky!
Jaro už je tu a postupně se v záplavě zeleně začínají 
nesměle objevovat různě barevné květy. 
Poznáte kytičky na obrázcích? Odpovědi hlaste Elišce 
a nějaký ten bodík do bodování vás jistě nemine!



Eliška (728 467 049)
Jenda (799 790 244)
Pomeranč (720 358 010)

T.O. Vpřed pro vlastní potřebu.
tovpred.ctrnactka.cz

Kontakty:
(Kontakty na Májku a Sáru najdete u mladších)

Cestopis z Alp
Pátek 26. 8.

Vstali jsme brzy, abychom stihli vlak – jel nám v 
10.05. Před nástupem jsme se pochopitelně neopo-
mněli stavit ve Waldském obchůdku, nakoupili jsme 
čerstvé ovoce, housky, kefíry a šunku. Cesta byla dlou-
há, za sedm hodin jsme vystřídali celkem tři vlaky, ale 
nakonec jsme to zvládli, a co víc, vymysleli notný kus 
celoroční hry.

Plni dojmů jsme se tedy rozloučili na pražském 
hlavním nádraží a rozešli se do svých domovů nabírat 
síly na nový školní rok, psát cestopisy a chystat první 
schůzku.


