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Nazdar skautky, světlušky a Jitřenky! 
 
Píšeme vám druhý email, abyste na nás úplně nezapomněly! :-)  
Moc doufáme, že se máte dobře a hlavně, že jste zdravé. Tento víkend 
nás čekala středisková brigáda, která se samozřejmě, bohužel, 
vzhledem k situaci a šíření viru nemohla uskutečnit. Měli jsme v plánu jako celé 
středisko připravit osadu na letní sezónu, odzimovat ji po zimě a pořádně uklidit. 
Kdyby se nás tam sešlo co nejvíc, měli bychom to určitě společně rychle hotové. 
Nezapomeňte, že i doma byste měly pomáhat. Třeba zalévat kytky, vyluxovat, vyndat 
nádobí z myčky, prostřít stůl a nebo pověsit prádlo. Co kdybyste, když jste teď 
všechny doma, si každá z vás vybrala jednu činnost v domácnosti, se kterou budete 
pravidelně pomáhat? Jako pro správnou skautku/světlušku/Jitřenku, by to pro vás 
mělo být samozřejmostí.  
 
Abyste se doma nenudily a svůj čas nějak smysluplně využily, posíláme vám další 
nápady, co můžete v tomhle čase dělat.  
1) Každá z vás by mohla uvařit pro rodinu nějaké dobré jídlo. Samozřejmě některé z 
vás to ještě nezvládnou, tak určitě bude stačit, když pomůžou mamince. 
2) Co takhle otevřít nějakou knížku? Určitě má každá z vás doma knížek spousty a 
věřím tomu, že ne všechny jste už stihly přečíst. Ty z vás, které ještě číst neumí, mohou 
poprosit rodiče nebo prarodiče, aby jim předčítali.  
3) A poslední - máme tu pro vás pár rukodělek. Věříme, že to bude váš oblíbený tip na 
aktivitu. A protože se nám blíží Velikonoce a první jarní den už byl za námi, tak vás asi 
může napadnout, co bychom tak mohly vyrábět.  
 
Nezapomeňte, že probíhá foto soutěž! A i když se fotosoutěže nechcete zúčastnit, 
zdokumentujte, jak plníte úkoly, ať pak máme něco do kroniky i z času karantény. 
Fotky posílejte na info@skautkyroztoky.cz. 
 
To je od nás pro tenhle email všechno.  
Mějte se dobře a dávejte na sebe pozor! 
Doufáme, že se s vámi brzy uvidíme.  
 
Se stiskem levičky  
 
Sýkora, Uzlík, Petřík, Bodla, Kvítko, Krteček a Ela 
 


