
Soubor   aktivit   na   23.4.2021   
  

Ahoj,   
jelikož   nám   pandemie   neumožňuje   normální   schůzky   tak   jsme   
si   pro   vás   připravili   další   sbírku   aktivit.   
  

1) Tenhle  týden  bude  dne  23.4.  Den  Země,  při  kterém  se  normálně  s              
oddílem  sejdeme  a  jdeme  vyčistit  část  Moravských  Budějovic  od           
odpadků.  Zkuste  si  naplánovat  procházku  z  vyznačených  cest  a           
sbírejte  odpadky,  které  tam  uvidíte.  Trasy  pro  Skauty  jsou:           
plovárna  a  okolí,  Remízek,  kolem  trati,  pod  obchvatem.  Pokud           
najdete  nějaký  zajímavý  úlovek,  vyfoťte  ho  a  podělte  se  o  něj  s              
námi!   

  
  
  
  
  

  
  

   

  



  
2) Dokážeš  si  představit,  jak  by  příroda  vypadala,  kdyby  tam  každý            

nechával  odpadky?  Zamysli  se  nad  tím,  jak  by  místa,  která  čistíme             
vypadala   po   deseti   letech   bez   úklidu.   
  

  
  

3) V  této  době  už  je  jaro  v  plném  proudu,  ale  přemýšleli  jste  v  čem  je                 
zima  pro  přírodu  důležitá  a  co  přírodě  přináší?  Napište  nám  v  čem              
spočívá   důležitost   zimy   pro   naši   přírodu.   

  

  
  

  

  



  
  

24.  4.  nás  čeká  den  sv.  Jiří,  patrona  všech  skautů.  V  tento  den  bývá  zvykem  na  sebe  vzít  kroj  nebo  aspoň  šátek                        
a  vyrazit  v  něm  do  školy,  do  práce,  kamkoliv  ven.  Ve  škole  teď  asi  nikoho  nepotkáš,  ale  pořád  můžeš  jít  ven  na                        
procházku.  Vyjdi  si  v  kroji  ven  na  své  oblíbené  místo  v  okolí  a  vyfoť  se!  Na  další  online  schůzce  spolu  pak                       
můžeme  vytvořit  koláž.  Pokud  tě  procházky  v  kroji  neberou,  máme  tu  pro  tebe  aspoň  křížovku,  se  kterou  se                    
(snad)   něco   dozvíš   o   sv.   Jiřím.   
  

  

                                    

Jaké   národnosti   byl   zakladatel   skautingu   a   ten   kdo   
zvolil   sv.   Jiří   za   patrona   všech   skautů   a   skautek?                                     

Jak   se   jmenovala   princezna,   kterou   se   sv.   Jiří   dle   
legendy   vydal   zachránit?                                     

Jaké   světové   město,   v   němž   se   konaly   letní   olympijské   
hry   1980,   má   sv.   Jiří   na   své   vlajce   a   znaku?                                     

Jaké   české   město   má   sv.   Jiřího   ve   svém   znaku?                 -                     

Jakou   hodnost   zastával   Jiří   v   římské   armádě?                                     

Jakou   barvu   má   jiřího   kůň?                                     

Jak   se   řekne   Jiří   latinsky?                                     

Z   jaké   země   pocházela   matka   sv.   Jiřího?                                     

                                    

Nejen   pro   skauty   a   skautky   je   sv.   Jiří   připomínkou   vítězného   boje   dobra   se   zlem   a   hodnot,   jako   jsou   ...................,   pravda   či   odvaha.     


