
Milé skautky, světlušky a Jitřenky,

Jak jistě víte, tak bychom byly bývaly byly na STŘEDISKOVÉM JAMBOREE, kde bychom si to
jistě užily, všechny také víte, že každý rok jezdíme na jiné místo. Minulý rok jsme byly na  zelené louce
u obce Makolusky (Rataje nad Sázavou). Jistě si pamatujete, že jsme si vařily. Skautky si vařily na
bombách samy, ale světlušky vařily s vedoucími, také na bombách. Světlušky, co jsou letos poprvé ve
světluškovské skupině se jistě těšily na to, jak budou poprvé spát se střediskem ve stanech a všechny
z nás by si užily parádní víkend, ale nebojte, příští rok bude Jamboree také. Každý rok hrajeme skvělé
a zábavné hry. 

Jednu nebo dvě z minulého roku Vám tu rády představíme. Hlavní aktivitou byla hra, kde
jsme měli podle mapy, kterou nakreslili vedoucí, dojít na místa, která na ní byla vyznačená. Na těchto
místech byly šátky, u kterých se skrývaly papírky s nějakými slovy. Dvě skupiny, ve kterých jsme byly
my, nezískaly ani jedno slovo, ale zato se krásně prošly. Od tábora jsme šly asi 2 kilometry daleko, ale
ještě k tomu jsme šly i mimo rozsah mapy. Do tábora jsme došly asi 15 minut poté, co jsme se měly
sejít. 

Hrou,  kterou  vedoucí  neplánovali,  byla  svízelová  bitva.  Původně  to  mělo  být  jen  malé
pošťuchování, ale nějak se nám zvrtlo. Tahle hra ne všechny bavila. Většinou se k této hře stavila zády
děvčata,  ale  některá  se  ke  hře  poté  přidala  také.  Někteří  v zápalu  boje  i  padali  jako  hrušky  a
zakopávali o stanové kolíky :-)

Každá z nás by si musela zabalit krosnu, ale my jsme z celé té karantény popletené a nevíme,
co bychom si měly zabalit, napsaly jsme si seznam, ale jistě nám tam něco z  potřebných věcí chybí
nebo naopak přebývá. Tak co, vyzýváme skautky a světlušky, abyste nám pomohly.

Jelikož Jitřenky z našeho oddílu na Jamboree nejezdí, tak Vám dáme jiný úkol. Zvrtaly jsme i
seznam věcí na schůzky, tak i od Vás potřebujeme pomoci. 

Máme pro Vás seznamy, které jsou v příloze, odpovědi posílejte na mail nebo na WhatsApp.

Maky, Myška


