
Nazdar skautky, světlušky a Jitřenky!

Doufáme, že nezapomínáte na to, že se příští rok určitě sejdeme na schůzkách, ale ještě 
předtím se uvidíme na jednodenní akci 20. 6. 2020. Na všechny z Vás, které tam přijdete, se hrozně 
těšíme. 

Učíte se doma pilně, nebo některá z Vás chodí už do školy? My do školy sice nechodíme, ale 
se spolužáky se setkáváme online, jako na našich schůzkách. Dohromady jsme napočítaly, že nám do 
konce školního roku zbývají ještě tři schůzky. Sýkora nám oznámila, že na dvě schůzky (8. a 15. 6. 
2020) bohužel nepřijde, protože se bude muset učit. :( 

Tak a teď úkol na tento týden, Jitřenky a světlušky budou mít za úkol se kouknout na odkaz 
na OneDrive, na který je hned dole odkaz, protože Vám tam budeme každý druhý den (pondělí, 
středa, pátek) nahrávat úkoly, vždy budou krátké, abyste nad tím nemusely strávit tak dlouhou dobu 
a měly to jen pro zábavu. Můžete si úkoly udělat i později, to je zcela na Vašem uvážení, ale byly 
bychom rády, kdybyste se každá zapojila alespoň s jedním úkolem. My doufáme, že se Vám naše 
úkoly budou líbit. :)

Jitřenky:

 https://gymstola-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/solino19ba_gymstola_cz/Ej03vLV_KM5ItFlkF5V7nPMBkhkXKyGML
tPdZRnD9Owmvw

Světlušky: 

https://gymstola-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/solino19ba_gymstola_cz/EjhHNQvjT1lMlAnlAgBpH0sBikFguvtn8W
VL6RfQVMjenw 

A teď úkol pro skautky, Vy budete mít za úkol složit kratičkou básničku na téma: NUDA 
DOMA, stačí opravdu krátká, máte to hlavně na zabavení, když se doma budete nudit. :) 

A ještě Vám dáme jeden úkol, který se Vám bude jistě líbit. Na tomto webu: http://origami.alyss.cz/ 
si vyberte nějaké origami, výběr je opravdu zcela na Vás, tak snad se Vám to bude líbit, protože je 
tam opravdu hodně nápadů i s návodem. Kdybyste danému návodu nerozuměly, tak se můžete 
kouknout na video návod, který je skoro u všeho, takže se nemusíte bát, že byste to nezvládly.
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Jehličina origami:  Žába Liška

Moje origami Mistr Yoda (Star Wars)

Užijte si zbytek týdne

Maky, Jehlička a Myška


