
6. on-line schůzka skautek
Výjimečně jsme se sešly v úterý místo v pondělí. Schůzka začala v 17: 00. 
přivítaly jsme se, ale Myška chyběla, protože měla trénink volejbalu.

Začaly jsme hrou, kterou vymyslela Sýkora – hádání písniček. Sýkora nám 
pustila kousek písničky a my musely uhádnout, jak se jmenuje. Bylo jich sedm – 
Anděl, Petřínská rozhledna, Třináctka, Omnia vincit amor, Darmoděj, Kometa a 
Dva roky prázdnin. Potom jsme měly říct, co nám v posledním týdnu udělalo 
radost. Nelče nová krosna, mě kalhoty na tábor, Jehličce tréninky volejbalu, 
Maky to, že její králík přeskočil vysokou překážku, Rukavičce malá píďalka, 
kterou chová doma a Sýkoře nový batoh. Pak jsme hrály hru, ve které jsme se 
rozdělily do dvou skupin, ale protože nás bylo pět, tak jsme v jedné skupině 
byly jen dvě. V první skupině jsem byla já a Maky a v druhé skupině byla 
Jehlička, Nelča a Rukavička. Každá dostala čísla 1 – 6. já jsem měla 1, 2, 3, Maky 
měla 4, 5, 6, Jehlička měla 3, 4, Nelča 1, 6 a Rukavička 2, 5. Sýkora vždy řekla 
úkol, který jsme měly splnit (např.: přinést skleničku s vodou, uvázat ambulák 
nebo přinést KPZ. Asi v půlce se k nám připojila Myška, která se vrátila 
z tréninku. V prvním týmu se tedy čísla změnila. Já jsem měla 1, 2, Maky měla 5,
6 a Myška 3, 4. Když jsme si hru dostatečně užily, zjistily jsme, že je to remíza a 
tak byl bonusový úkol. Každá si měla přinést krojovou košili, šátek a turbánek. U
košile jsme si musely zapnout všechny knoflíky a položit vedle sebe. Všechny 
jsme si také musely vypnout mikrofon. Potom Sýkora hru odstartovala a my 
jsme musely rozepnout všechny knoflíky, košili si nandat, zapnout, dát si 
správně šátek na něj turbánek. Kdo neměl turbánek musel si na šátku uvázat 
ambulák. Když jste všechno tohle měly hotové, musely jste si zapnout mikrofon 
a zapískat nástup (- .) na píšťalku.

Pak už jsme si jen tak povídaly a udělaly jsme si i fotku jako vždycky. Nakonec 
jsme se rozloučily a schůzku opustily.

Ještěrka


