Li šákovi n y

číslo 1.

Leden 2017

měsíčník střediska Lišák

Ahoj,
já jsem Timy

A já Tofy

Je mi 16 let, rád
připravuji programy
pro svou družinu.

krom toho mě ještě
baví čtení a luštění šifer.

Je mi 14 let, ráda
lezu po skalách a
jezdím na lodi.

také mě baví mě historie
a hra na kytaru.

Chtěli bychom se s vámi
podělit o naše zkušenosti
proto jsme vytvořili pro
vás tento časopis, snad
se vám bude líbit.

V tomto čísle uvidíte:
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Tímto bychom vás chtěli přivítat v novém roce 2017 a popřát vám,
abyste prožili tento rok, jak nejlépe umíte a splnili si nějaké své
přání, či sen. Naše novoroční přání je, aby se nám všem povedlo
dostat tenhle časopis na úroveň, kdy bude nesdílnou součástí
střediska a bude pomocníkem, který vám pomůže se vším, co bude
třeba. Pomožte nám splnit naše přání. Jak? To se dozvíte na
poslední stránce.
Vaši:

Timy a Tofy

Na tento měsíc jsem si pro vás připravila
nesložitou a docela zábavnou výzvu.

Co bude jejím obsahem?
Vaším úkolem je vyfotit co nejoriginálnější fotku.
Na téma: Zimní čas.
Ale nebude to tak jednoduchý! Na fotce musí být minimálně 3 osoby,
1 zvíře, 2 stromy a nějaký charakterizující prvek pro zimu. Své fotky
zasílejte do 30.1. na email redakce: redakce@skaut-lisak.com. Poté
budete moct od 5.2. do 20.2. hlasovat o nejlepší fotku na stránkách
střediska a v březnovém čísle se můžete těšit na vyhlášení
výsledků..
Přeji hodně štěstí a nápadů při focení. Nebojte se experimentovat,
čím vtipnější a originálnější, tím lepší!
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Pro začátek tu máme pro
vás jednoduchou doplňovačku.
A nebojte,
příště to bude těžší ;-)

Timy
Tofy
kytara
provaz

fotky
družina
potok
fáborky

pečivo
klubovna
les
krmelec

jablka
nápad
zvířátka
srnci

batoh
mrkve
schůzka
vítr

Jednoho lednového odpoledne se __________ a ___________
vydali na procházku do zasněženého_______. Vzali s
sebou__________, ___________ a suché __________, aby mohli
dát něco dobrého______________ do____________. Po cestě
zahlédli mezi stromy stádo__________. Schovali se za keř a chvíli
je pozorovali. Pak zafoukal________, srnci zavětřili a odběhli
hlouběji do lesa. Když došli k __________ zjistili, že se pod
nátlakem sněhu rozbila dřevěná lávka. Tofy hned
dostala__________. Vzala tři dlouhé a široké větve
a_____________ z jejího________ je svázala k sobě. Timy zvedl
tuto provizorní lávku a položil ji přes potok. Pak po ní oba opatrně
přešli. Když došli ke krmelci, položili do něj připravené dobroty a
protože se stmívalo, vydali se domů.
Dalšího dne se kamarádi sešli v___________. Timy připravil zimní
aktivitu pro svou____________. Předešlého dne při cestě z
procházky domů zanechal na stromech_____________ , jeho
družina měla za úkol vydat se po nich a pořídit co nejvíce
___________ zachycující zimní krajinu. Po návratu se všichni
pochlubili svými fotkami a jelikož ještě zbývalo pár minut do
konce__________, vzala Tofy oddílovou ___________ a společně
si zazpívali jejich oblíbené písničky.
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Sice už je leden, ale Vánoce skončili teprve nedávno. A víte jak slaví
tyto svátky ostatní oddíly? Co slavíme společně, jaké zvyky
dodržujeme a v čem se naopak lišíme? Pojďme se na to společně
podívat....

Oregon:
Tenhle rok jsme jeli na Vánoční výpravu na Harasov. Jako vždy jsme
jeli hromadnou dopravou a batožiny nám výjimečně odvezl jeden z
rodičů. První večer byla volnější zábava, všichni se zabydleli a
prozkoumali chatu s okolím. Před spaním, jsme hráli městečko
Pallermo. Ráno byl budíček kolem půl 8 a v 10 jsme vyšli na výlet po
okolí po červené turistické trase a hledali mrkvoň,(což je náš název
pro strom, který potom večer nazdobíme jedlými ozdobami pro
zvířata, zazpíváme si u něj koledy, zapálíme prskavky a popřejeme
si hezké Vánoce). Po výlete byly k obědu řízky s bramborovým
salátem, který připravil taborový kuchař.Odpoledne následoval
program na téma narození Ježíše Krista. Děti si hrály na pastýře,
poznaly 3 krále, vyráběly hvězdu a rozkrajovaly jablka. Pak jsme šli
zdobit Mrkvoň. Po návratu byla hostina, kterou přichystali vedoucí.
Pořádala se v jídelně osvícené pouze svíčkami a lucernami, kde
mohou všichni sedět spolu u jednoho stolu s cukrovím a chlebíčky.
Jedna z našich tradic je že na hostinu jdou nejdříve lidé s krojem a
potom koledou uvítáme nováčky bez krojů. Při této příležitosti
slavnostně předáváme oregony, družinové odznaky, zpíváme a
hodnotíme víkendový program. Pak rozsvítíme a nejmladší
světluška a vlče nám rozdají dárečky. Po rozbaleni každá družina
předvede připravenou scénku. Někdo zpíval, jiní hráli komedii,
dokonce bylo i stínové divadlo. Následoval volný program a šlo se
spát. Poslední den ráno se vše sbalilo, dojedli se dobroty a
rozloučili jsme se s chatou.
Autorka: Cožekik
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Fénix:
Mezi dny 9.-10.12. 2016 se konalo oddílové vánoční přespání. Sešli
jsme se v 17:00 sešli před skautskou klubovnou v Neratovicích.
Naše první aktivita směřovala k vánočním tradicím které jsme
museli vyluštit. Poté jsme si je přečetli a vysvětlili co znamenají. A
nastal čas na vyzkoušení některých z nich. A protože už byl čas
večeře tak jsme si jednu takovou „štědrovečerní“ večeři udělali. No a
po večeři jsme se pomalu chystali na spánek. No a ti kterým se spát
nechtělo tak sedíval na vánoční pohádku. Druhý den jsme si dali
snídani a začali dělat formy na svíčky z parafínu. Parafín jsme
rozpustili a nalili do forem a nechali ztuhnout . Mezi tím co tuhli
svíčky tak jsme napekli perníčky a srolovali včelí vosk čímž stvořili
zase jiné svíčky. No a už bylo 12:30 tak jsme si dali oběd ke
kterému jsme měli knedlíčkovou polévku. Po obědě jsme si dali
chvíli pauzu a pak jsme zdobili svíčky. Čas se pomalu krátil a tak
jsme museli začít uklízet. Celé přespání se moc vydařilo.
Autor: Filip
Taury:
Byla černo černá tma, když jsme dorazili na místo určení. Stará
chata vypadala jako by se měla každou chvíli zřítit. Vešli jsme
dovnitř a to by byl dobrý hororový příběh, ale tohle je zápis z
taurijského vánočního výletu. Víkend jsme strávili na Harasově. Po
příchodu jsme se ubytovali a vyrazili pouštět lodičky ze skořápek na
rybník. Ale ač bylo nad nulou tak byl rybník komplet zamrzlý a my
museli plán přehodnotit na pouštění lodiček ve škopcích. Poté
všichni zasedli k štědrovečerní večeři, která byla skvělá. Po ní se
rozdali dárečky, chvíli posedělo, uklidilo se nádobí a šlo se spát. V
sobotu dopoledne jsme si zahráli Vánoční kvíz, děti se vydali hledat
Ježíška a starší se vrhli do přípravy zásob dřeva. Odpoledne jsme
ozdobili stromek pro zvířátka a zazpívali si u něj koledy. Také
proběhli přípravy na silvestr (mazání chlebíčků, řezání dřeva). Večer
proběhl silvestr se vším všudy. Šampaňské, chlebíčky, ohňostroj a
doplňkové minihry. Neděle nemohla proběhnout jinak než ve
znamení úklidu a cesty domů.
Autoři: Timy a Tofy
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Black Diamond Storm
“Stormka” je model čelovky od americké ﬁrmy Black Diamond.
Krom standartních funkcí tato čelovka nabízí i několik vychytávek, a
ty bych vám rád představil.
Čelovky od Black Diamond se při zapnutí automaticky rozsvítí na
80% svého výkonu a chvilkovým podržením tlačítka se rozsvítí na
maximální výkon, delším držením tlačítka se výkon sníží až na
minimum. Tímto systémem si můžete navolit přesné množství
světla, kolik zrovna potřebujete. Maximální i minimální výkon
poznáte krátkým probliknutím a pauzou ve změně výkonu. Ovládání
není těžké ani v rukavicích.
Další vychytávka od Black Diamond je funkce power Tap: při
jakémkoliv výkonu se jedním klepnutím na pravou stranu čelovky
přeskočí do maximálního svitu a dalším klepnutím zase zpátky do
původního výkonu. Tuto funkci velmi oceníte ve chvíli kdy si
potřebujete krátkodobě intenzivně posvítit.
Tato řada je již vybavena červenou a zelenou LED diodou u kterých
lze také měnit intenzitu a zapnout režim blikání.
Skvělá funkce zámek, která ušetří člověka několik vybitých baterií se
aktivuje 4s držením tlačítka a stejným způsobem se deaktivuje.
Jak už název napovídá tak největší předností této čelovky je
odolnost. Konkrétně se udává IP 67, první číslo znamená odolnost
proti prachovým částicím, číslo šest udává maximální ochranu před
vniknutím prachových částic. Druhé číslo naopak udává odolnost
proti vodě, odolnost s číslem 7 je deﬁnována jako 30 minut výdrž na
plný chod ponořené do 1.5 m hloubky.
U čelovky tento údaj znamená že se člověk nemusí bát žádného
deště ani namočení při spadnutí do kaluže. Sám jsem to otestoval a
čelovka krásně svítí i pod vodou bez nejmenších problémů.

Cena se pohybuje mezi 1200 kč - 1500 kč. Vzhledem k tomu co
všechno umí je cena velmi přijatelná, je ovšem otázkou každého
aby si ujasnil k čemu jí bude používat a jestli ji plně využije.
Autor: Tofy
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Timyho zimní herníček
STŘELBA NA SVÍČKY
Místo: kdekoli
Délka: 10 min
Pomůcky: 10 svíček, sněhové koule
Hrát můžeme jak za dne, ale v noci má hra zajímavější atmosféru.
Hráči se rozdělí na dvě družstva, určíme středovou linii a každé
družstvo se rozestaví asi 10 metrů od středové linie. Na každé
straně se postaví pět svíček, s rozestupem několik metrů. Zapálí se
svíčky a na povel mají družstva za úkol sněhovými koulemi
zhasnout všechny nepřátelské svíčky.
Tu mám nejraději ;-)
ZA VLČÍ SMEČKOU
Místo: terén
Délka: 30 min
Pomůcky:
Vytvoří se dvě družstva-větší (asi třičtvrtina hráčů) budou
představovat vlčí smečku, druhé družstvo lovce. Vlci vyběhnou do
lesa. Unikají před lovci, kteří po několika minutách vyrazí po jejich
stopách. Když vlky dostihnou rozpoutá se mezi smečkou a lovci boj.
Lovci loví vlky střelbou sněhovými koulemi, přičemž první zásah vlka
pouze poraní, druhý jej zabije. Lovec, kterého se některý vlk dotkne
rukou, rovněž ze hry odchází, neboť "byl roztrhán". Vlci mohou
zpočátku využit té výhody, že vhodně stočí své stopy a zavedou nic
netušící pronásledovatele přímo do svého "chřtánu". Bojuje se do
úplného konce.
Nebojte, příště vám zas
navrhnu tvořivý program ;-)

ZÁVODY NA SANÍCH
Místo: rovnější cesta
Délka: 30 min
Pomůcky: sáně
Jeden člen družstva si sedne na sáně a ostatní jej táhnou. Takto
musí projet trať dlouhou asi 100m. V závějích je možno sáně i tlačit,
vezoucí se člen družstva však nesmí spadnout.
Autor: Timy
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PROSBA!!!
Timy, Tofy a redakce mají jednu velkou prosbu.
A to POMOŽTE NÁM naplnit Lišákoviny.
Čím, ptáte se?
Vším!
Fotky, články, recenze, příspěvky do herníčku,
obrázky, komiksy,…. Tohle všechno nám ohromně
pomůže Lišákoviny naplnit a udržet naživu.
Timy, Tofy a redakce nemají nekonečně nápadů, proto
tahle prosba.
Jen s vaší pomocí má tenhle časopis budoucnost.
Timy, Tofy a redakce.

Děkujeme!!!

Doufám že
neděkujeme
nadarmo
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