


Pejsek štěká. . .

Haf! Haf! Haf!

Podzimky jsme nakonec
strávili na Hříškově. Bylo
nás požehnaně, hráli jsme
deskovky, cvičili strašidel-
ná divadla, bojovali v ob-
sazování křižovatek, dlaba-
li dýně, zpívali u klavíru i
ohně. . . a někteří si zaskočili
o vesnici vedle ulovit nějaké
to jídlo. A počasí nám přá-
lo — na celodeňák jsme mě-
li krásně a zbytek výpravy
byla atmosférická mlha. Ne-
zapomeňte se na webu podí-
vat na fotky!

Haf! Haf! Haf!

Gratuluji všem, co letos
poprvé zvládli třicítku či pa-
desátku! Já věděl, že to ve
vás je!

Haf! Haf! Haf!

26. listopadu nás čeká
Listopadovka. Budeme letos

zase vyrábět draky? Nebo
nás čeká něco úplně jiného?
Nechte se překvapit.

Haf! Haf! Haf!

Zdárně pokračujeme
v průzkumu vesmíru po-
mocí Webbova vesmírného
teleskopu. Některé jevy ale
můžeme pozorovat i jen tak
okem! 25. října se dokonce
dalo z našeho území sledo-
vat i částečné zatmění Slun-
ce, v listopadu nás nic tak
velkého nečeká, ale kolem
4. listopadu budeme mo-
ci pozorovat meteorický roj
Taurid. To znamená, že mů-
žete na noční obloze spatřit
hodně padajících hvězd.

Haf! Haf! Haf!

S předstihem připomínám
všem dárek do tomboly na
Vánoční výpravu. Co to ta-
kový dárek do tomboly vů-
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bec je? Je to něco vlastno-
ručně vyrobeného, maleb-
ného či praktického. Na Vá-
noční výpravě potom dáme
všichni dárky pod strome-
ček a postupně si je losuje-
me. Součástí toho je hádání,
kdo dárek vyrobil, takže je

důležité, aby nebyl podepsa-
ný!

Haf! Haf! Haf!

Hodně štěstí zdraví ště-
kám v listopadu Sébovi a
Viktorovi!

Haf! Haf! Haf!

Co budeme dělat my větší?
15. 11. Družinové schůzky

dřívější: (16.30—18.00)
pozdější: (18.00—19.30)

22. 11. Oddílová schůzka (16.30—19.00)
26. 11. Listopadovka
29. 11. Družinové schůzky
2. 12. Čaj o páté (16.00—19.00)
6. 12. Oddílová schůzka (16.30—19.00)

A dále?
16. — 18. 12. Vánoční výprava
13. 1. 2023 Čaj (16.00—19.00)
14. — 15. 1. Lednová výprava

25. 2. Výroční výprava
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Štěně štěká. . .

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Za náš skvělý vědecký
výzkum z říjnové výpravy
jsme získali cenu! A tak
jsme ji byli společně oslavit
v cukrárně kusem dortu. Při
té příležitosti nás napadlo,
že bychom si mohli otevřít
vlastní cukrárnu! Přes celý
rok se tak budeme snažit na-
ši cukrárnu vylepšovat a vy-
mýšlet nové recepty na dob-
roty, tak se máte na co těšit.

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

V listopadu nás čeká vý-
prava s rodiči, tak si ji neza-
pomeňte napsat do kalendá-
ře a vemte s sebou jak rodi-
če, tak i sourozence. At’ po-
znají, jak to u nás vypadá a
můžeme něco společně pod-
niknout.

Ňaf! Ňaf! Ňaf!

Štěkám všechno nejlep-
ší k narozeninám Sáře! Ale
které? Zkuste to během mě-
síce zjistit!

Ňaf! Ňaf! Ňaf!
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Co budeme dělat my menší?
3. 11. Schůzka (17.00—18.30)
10. 11. Schůzka (17.00—18.30)
24. 11. Schůzka (17.00—18.30)
26. 11. Výprava s rodiči

A dále?

2. 12. Čaj (16.00—18.00)
16. — 18. 12. Vánoční výprava

13. 1. Čaj (16.00—18.00)
14. 1. Výprava do Zoo
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Štěně
Výprava do Divoké Šárky

Na této výpravě se k nám jako obvykle přidali i nejmenší
z velkého Vpředu, kteří by ještě nezvládli ujít 30 kilome-
trů. Spolu s nimi se výpravy zúčastnila i Samara. Tentokrát
jsme se vydali společně probádat přírodu v Divoké Šárce.
Jako biologové, kteří se nebojí dobrodružství, jsme vyrazili
na cestu s cílem nalézt nějaký dosud neobjevený druh rost-
liny nebo živočicha. Celý den jsme tak chodili s očima na
stopkách. Než jsme nové druhy objevili, museli jsme se po-
cvičit ve dvou základních dovednostech — procvičili jsme
si pamět’ na živočichy a zapracovali na naší potiché mluvě
a nenápadném přiblížení se ke zvířatům.
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To nám šlo poměrně dobře, tak jsme se vydali dále do
přírody, kde na nás kromě kopců čekala i zrádná bažina,
kterou jsme společně překonali za pomoci kusů dřeva, na
které jsme stoupali, abychom se do ní nezabořili. A ko-
nečně jsme objevili i první nový druh rostliny. Hlídali jej
však zdejší domorodci, kteří se svých posvátných květin ne-
chtěli jen tak vzdát a ani nutnost vědeckého prozkoumání
jejich dosud nepopsaných květin je nepřesvědčila.
My jsme se ale nezalekli, kolem domorodců jsme se pro-

plížili a nějaké ty vzorky pro vědecké zpracování jsme přece
jenom získali. Hodně bohatý na nové neprozkoumaný druhy
se jevil jeden menší lesík, který jsme důkladně pročesali.
A vskutku — nalezli jsme tam mnoho dosud nenalezených
živočišných a rostlinných druhů. U toho jsme se snažili být
nejen pozorní, ale i rychlí, protože největší zásluhy má sa-
mozřejmě ten, kdo učinil objev první, a ne ti, kdo přišli po
něm.
Takto nám den velmi rychle uběhl a už byl čas vydat se

zpátky za rodiči. Doufejme ale, že naše objevy nezůstanou
ve vědecké obci bez ohlasu!
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Velká želva

Jedna velká želva (želva sloní) měla kamaráda. Ten však na-
razil na zlého gumíka, který ho skoro úplně smazal. Zkus
želváka domalovat, at’ vypadá jako jeho kamarád. Oba pak
můžeš ještě vybarvit! Výsledný výtvor ukaž Mikuldovi, nebo
pošli přes e-psa (vpr.red/e-pes) a body do bodování tě nemi-
nou!
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Pejsek
Tajný rozhovor

Kdo správně pozná, s kým je, a řekne odpověd’ Esterce, nebo ji
pošle na vpr.red/e-pes, dostane bod do bodování.

E: Jaká je tvoje oblíbená výprava?
?: Podzimky.
E: Tak ty máš ted’ za sebou. Co se ti na nich letos nejvíc
líbilo?
?: Dýně.
E: A co sis vyřezal/a?
?: Vlka.
E: Co je tvoje nejoblíbenější táborové jídlo?
?: Slaný těstoviny, jakože jak jsou sladký a slaný těstoviny,
tak ty slaný.
E: Horká čokoláda, nebo čaj?
?: Záleží, jakej je to čaj.
E: Co je tvoje nejoblíbenější oddílová hláška?
?: Když řekneš týpí zkotě tak aspoň nemusíš dřepovat.
E: Kdo je tvůj oblíbenej vedoucí?
?: Slimara. (přesně takto to bylo řečeno, pozn. red.)
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Bršlice kozí noha
rostliny v okolí tábora

V dnešním čísle Pejska se podíváme na rostlinu, kte-
rou už jenom díky jejímu zvláštnímu názvu určitě všichni
dobře známe. Bršlice kozí noha je velmi častý plevel, který
se rychle množí všude možně tam, kde je dostatek stínu
a vody. Například v okolí cest, nebo na lesních pasekách.
Pro její léčivé vlastnosti byla dříve bršlice považována za
vzácnou rostlinu a pěstována v klášterech. Mladé listy mají
v sobě spoustu vitaminu C a železa, a tak se dá bršlice
využít i kuchyni. Poslouží jako zdravá přísada do různých
salátů či pomazánek, nahradí pažitku, ochutí polévky, nebo
z listů bršlic můžeme připravit špenát. Ale pozor, při sně-
zení velkého množství by mohlo dojít k bolesti břicha, nebo
dokonce poškození ledvin.
Komu by se podařilo bršlici najít, usušit a nalepit na pa-

pír, nebo bršlici na papír nakreslit, necht’ svůj výtvor ukáže
Tee, nebo pošle fotku na e-psa (vpr.red/e-pes). Body do bo-
dování ho jistě neminou! Nezapomeňte přidat také název
rostliny.
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Hvězdná obloha

Lovec Orion je bezesporu nejvýraznějším souhvězdím zimní
oblohy. Pozorovat ho můžeme zhruba od září do března,
přičemž nejlépe je vidět od listopadu do ledna. Tento měsíc
bude vycházet zhruba v devět hodin večer na východě a
poté je možné ho pozorovat prakticky celou noc. Na ob-
loze ho najdete hlavně díky jeho pásu, který sestává z tří
výrazných hvězd, které dohromady tvoří krátkou linku —
proto tedy pás. Když se pak od opasku podíváte na sever,
najdete tři další hvězdy. Dvě jsou od pásu stejně daleko a
jedna je trochu výš - můžete si to představit jako Orionovu
hlavu a ramena. Na opačné straně pásu, čili když se od
ramen podíváte dolů, se nachází ještě dvě hvězdy. Těchto
základních osm hvězd Oriona tedy tvoří takový pětiúhel-
ník a čtyřúhelník, základní stavbu Orionova těla, kterou
můžeme rozšířit ještě o několik hvězd nad a nalevo od Ori-
onova (z našeho pohledu) levého ramene. Orion má ještě
vlastní luk, který tvoří svislý pás hvězd. Vlastně tím míří
směrem k souhvězdí Velryby, každopádně nevím, co si od
tohoto lovu Orion slibuje.
Ne všichni lidé na světě ale v těchto hvězdách vidí ne-

bojácného lovce jako staří Řekové. Jihoaustralský kmen Bu-
rongů si sice tyto hvězdy rovněž spojuje s mladými muži,
kteří ale tančí burongský tradiční tanec koroborí. Na druhé
straně nejmenšího kontinentu, na souostroví v Torresově
průlivu mezi Austrálií a Papuou Novou Guineou, zase vidí
v Orionově pásu tři rybáře, kteří plují na své lod’ce — její
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špičky jsou Orionovo levé rameno a pravá noha. Příběh
praví, že při svém lovu uviděli rybu, kterou ale nesměli ulo-
vit, protože ten určitý druh byl patronem jejich klanu. Tři
bratři ale dostali takový hlad, že rybu nakonec stejně chy-
tili a snědli. To ale rozzuřilo slunečnou ženu Walu, která
vytvořila tak silný proud vody, že to rybáře vymrštilo až na
oblohu.
Co hvězdy Oriona připomínají vám? Minule mi své ob-

rázky donesly Jana s Ráchel, za což jim moc děkuji, a dou-
fám, že třeba příště se vás najde i víc, kteří si za něko-
lik bodů do bodování ve hvězdách zkusíte najít nějakou ji-
nou postavu, zvíře nebo předmět. Orionovo souhvězdí tvoří
opravdu hodně hvězd, takže prostor pro fantazii je veliký.
Hvězdám zdar!
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Jedním tahem
pro mladší (do 4. třídy)

Tvým úkolem je nakreslit obrázek níže. Ale pozor, tečky
spojuj rovnou čárou a celý obrázek musí být jedním tahem.
Řešení ukaž Pomerančovi (nebo pošli přes vpr.red/e-pes) a
dostaneš pár bodů do bodování.
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Sirky
pro starší (od 5. třídy)

Přesuň tři sirky tak, aby rybka plavala doprava.

Řešení ukaž Pomerančovi (nebo pošli přes vpr.red/e-pes) a
dostaneš pár bodů do bodování. Pro ty, co si lámali hlavu
marně, je tu řešení z minula.
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Vedoucí starších:
Jenda: 799 790 244
Pomeranč: 720 358 010
Samara: 733 210 214
Štěpán: 771 113 162

Vedoucí mladších:
Sára: 728 739 631
Týna: 731 755 579
Mikulda: 721 294 254

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