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Náměty na procházku:

(nezapomeňte že kvůli opatřením nesmíte opustit katastr obce)
● Cestou si zapiš alespoň 20 rostliny které znáš a za každých podmínek je poznáš, ty

které neznáš si vyfotografuj a najdi jejich název v atlase. Pomoci může AtlasRostlin.cz

nebo Elektronický herbář, ve kterém jsou i rostliny rozdělené podle měsíců kdy

kvetou.

● Zkus si na mapě naplánovat svoji trasu tak, aby vytvořila nějaký nápis. Pokud máš
chytrý telefon a aplikaci, která tě bude sledovat, můžeš nám pak poslat fotku

obrazovky s výsledkem trasy a nápisem či symbolem. I bez telefonu si trasu můžeš
projít a následně zakreslit do mapy.

● Máte v obci nějaké památníky? Navštiv je a přečti si co je na nich napsáno. O tom

nejzajímavějším si najdi bližší informace a po obnovení činnosti se o ně podělíme s

ostatními z oddílu.

● Jaro se blíží

○ Nastříhej po cestě tenké větvičky s pupeny z různých stromů a keřů, ideálně
odlišných. Ideální pro pozorování jsou větvičky ovocných stromů - třeba

třešeň, broskev nebo meruňka, které krásně kvetou.

http://www.hvezda.orlicemb.cz
https://www.atlasrostlin.cz/
http://colee-rostliny.4fan.cz/
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○ Doma dej větvičky do vázy nebo sklenice s vodou, blízko k dennímu světlu a

zdroji tepla. Můžeš si je rozdělit podle druhů do více nádob a nebo všechny

promíchat do jedné.

○ Pozoruj větvičky, na které se otevřou pupeny jako první. Vyraší dřív listy, nebo

květy? Každé 4 dny si větvičky vyfoť a můžeš postupně sledovat jejich vývoj.

○ Podrobný popis programu nalezneš v únorovém vydání časopisu Skaut na str.

32 nebo na https://casopisy.skaut.cz/skaut/1038#p32.

● Najdi nejzajímavější/nejdelší název ulice ve vaší obci a vyfoť se s ním. Pokud nemáte

jména ulic, najdi dům s nejvyšším číslem popisným.

● Můžeš taky zkusit najít nejvyšší budovu, kterou v obci máte.

To je pro tento týden všechno. Pokud máte nějaké nápady, jak vylepšit online program,

neostýchejte se a dejte nám vědět, budeme rádi za každou zpětnou vazbu.
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