


Štěňátko štěká:

Vše nejlepší k narozkám Pomerančovi!!!

Mňau, mňau, mňau !!!

Taky se vám líbily Velikonoce pod sněhem?
To byl úplný APRÍL! 

Mňau, mňau, mňau !!!

Co budeme dělat v dubnu a  květnu?
4. 4. čaj (16:00-19:00)
5. 4. focení a vyvolávání
8. 4. družinovky
15. 4. schůzka (16:30-19:00)
18. - 20. 4. výprava na Sázavku
22. 4. družinovky
29. 4. schůzka (16:30-19:00)

Další...
16. -18. 5. výprava
13. -15. 6. výprava
27. 6. - 16. 7. tábor 



Bodování za měsíc březen

1.      Májka   46
2.      Mikulda, Míša, Sára 42
3.      Baruška   41
4.      Fanda   40
5.      Pepanda   32
6.      Anička   27
7.      Bahňák   23
8.      Martin   21
9.      Áda, Kuba, Jakub 20
10.     Pomeranč, David 18
11.     Stařec   16
12.     Majda , Eliška  15
13.     Pavlínka  14
14.     Ronald   12
15.     Veverka   9
16.     Michal, Šimon  7
17.     Vojta   5
18.     Honza, Luky  4







Kvítkova kvítka

Minule se vám představila pampeliš-
ka, stálý host luk, okolí cest i krajů 
lesů. Jitrocel větší (bratr jitrocelu 
kopinatého, který se vám již před-
stavil) roste hojně na cestě od mlýna 
na naši táborovou louku. A konečně 
vlaštovičník, obyvatel krajů lesů, roste 
například u pramínku. Tato květinka 
má zázračnou moc léčit bradavice, 
ačkoli v ní vědci žádnou účinnou 
látku neobjevili. A dneska…



Výprava na Severní pól a zpátky

Skupina odvážných dobrodruhů vydala se 
ve čtvrtek v časných hodinách na odvážnou 
výpravu do Vápna. Museli počítat se vším, 
krutým mrazem, velikými závějemi sněhu 
i nelidským kouřem v jejich obydlí. Vypra-
vili se proto ozbrojeni zákopákem, sekerou, 
několika kotlíky a hlavně, hlavně s sebou 
měli drsného Váňu. Proto na jejich prvním a 
posledním místě táboření stavěli své obydlí 
celý den. No jo...Váňa se zase fláká. Avšak 
naše expedice rytířů se nevzdává a v sobo-
tu pro  zahřátí  uspořádali mezi sebou velké 
klání. Tento odvážný čin se jim brzy ukázal 
velmi platným, neboť hned druhý den sháně-
li pánu z Křídy velké dračí vejce. „Ale proč 
bychom mu ho měli dávat? Upečeme si ho na 
pánvi jako volský oko.“ Tak se ovšem nestalo, 
jelikož drak jim své vejce nevydal a místo něj 
si tedy naši rytíři upekli pána z Křídy. 

Jenže v pondělí celý Severní pól roztál a tak 
se naše sličné dámy vrátily zpráskané tak, že 
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si nemohly ani ve vlaku sednout... Chrabří 
rytíři to zase jednou přehnali. ;-) Ale, ne. Byli 
velmi jemní... no vážně!!!

Botka


