
Levý Hradec 

 

Současnost oddílu 

V létě 2001 na táboře v Novosedlech předala Amálka vedení 1. dívčího oddílu           

Uzlíkovi, která tento oddíl vede doposud. Oddíl v tu dobu měl jednu družinu            

skautek Sedmikrásky a jednu bílou šestku světlušek. Zástupkyně jí dělaly Petřík           
a Krteček.  

 

Tábor Novosedly 2001 

 

Na jaře 2005 přerušila svou činnost Krteček, do oddílu se znovu vrátila od září              

2019. Zároveň v tu dobu se Sýkorka stala druhou zástupkyní Uzlíka společně           
s Petříkem (která byla od r. 2005 v této funkci sama).  

 

 

Aktuálně má náš oddíl tolik členek - 11 benjamínků, 24 světlušek, 20 skautek.             

Nesmíme ovšem zapomenout i na „dospělé“ vedení oddílu – Uzlík, Petřík,           
Sýkorka, Kvítko, Ela, Krteček a Bodla. Všechny se podílíme na přípravě           

celoročního pestrého programu během pravidelných schůzek. Bez nás by         
nebyly ani žádné víkendové akce a výpravy a ani by se nemohl konat letní              

tábor - společné zakončení našeho celého skautského roku. Máme tedy jednu           



družinku benjamínků - Jitřenek, dvě šestky světlušek – oranžovou a bílou a dvě             
družiny skautek – Kamejky a Sedmikrásky.  

 

 

 

Tábor Drnovka 2020 

 

 

Vylušti úkoly pro svou věkovou kategorii a výsledek pošli Krtečkovi. 

Pokud bude výsledek správně, dostaneš odpověď s indicií. 

 

 

Úkol pro benjamínky  

1. Napiš, kolik členů má aktuálně náš oddíl? 

2. Poznej podle úryvku, o jakou písničku se jedná? 
 

První úryvek: 
Voda hučí po lučinách, bory šumí po skalinách. 

 

Druhý úryvek: 
Neklesejme na mysli, ona nám to vyčíslí. 



Úkol pro světlušky 

1. Napiš, kolik členů má aktuálně náš oddíl? 

2. Poznej podle úryvku, o jakou písničku se jedná? 

 

První úryvek: 
Kolébá boky plachetnice, jak by si s ní jenom hrál. 

 

Druhý úryvek: 
V lesa klín, padl stín, hasne již vatry zář. 

 

Třetí úryvek: 
Opice si najde opičáka, tygr statnou tygřici, jenom nevím, co sem 
hady láká a kde najdou hadici.  

 

 

Úkol pro skautky 

1. Napiš, kolik členů má aktuálně náš oddíl? 

2. Poznej podle úryvku, o jakou písničku se jedná? 
 

První úryvek: 

Prstem vzhůru káže vědma: “Však ty někde chytneš revma“. 

 

Druhý úryvek: 

Bůhví jak, za co, tenhle smíšek konec měl, farář píseň pěl, 

umíráček zněl. 

 

Třetí úryvek: 

Vždyť přijdou se ptát, zítra zas přijdou se ptát, jestli ty v 

mých představách už mizíš.  

 

Čtvrtý úryvek: 

Zpod keříčka zajíc skočí  raz, dva, tři. 
Krteček 



 


