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Jak si mnoho s vás určitě všumlo, tak bychom, se chtěli omluvit za
množství chib, preklepu a rúzních nedorozumnění ke ke kterým došlo v
prvnim čísle. Pokusíme se jich co nejvíce vyvarovat, ale přeci jen, jsme
pouze lidé.
Tak! To by bylo.
A co vás čeká v tomhle čísle?

Na to se můžete kouknout zde!

Na straně 2 se můžete podívat na
základní šifru. Tou šifrou je Velký
Polský kříž, jestli se vám to zdá jako
jednoduché tak se nebojte. V
příštích dílech se budeme dostávat
k těžším šifrám.
Nevíte kam teď v zimě na výlet?
Nebo co dělat o schůzku?
Koukněte se tedy na stranu 4 a 5 a
třeba se tam budete inspirovat.
Vybrali jsme pár zajímavých míst
na výlety a Tofy pro vás připravila
návod na domácí modelínu.
Víte jak dopadla výzva z minula?
Jaká je nová výzva? A spousta
dalších informativních sdělení
najdete na poslední stránce

Pokud vás zajímají stopy a krátké
povídání o tom jak správně
stopovat, tak se mrkněte na stránku
tři. Pro menší je zde pěkná
spojovačka a pro starší zase
podrobnější povídání.
Povídání o kousku jedné skautské
historie naleznete na straně 6. Ale
pozor, tentokrát to nebude tak
snadné a nadpis si budete muset
složit sami.
Myslíte si že znáte pranostiky? Tak o
tom se můžete přesvědčit na straně
6. Ale ani tady to nebudete mít tak
jednoduché a budete muset využít
informace z tohoto čísla.

Kontakt: redakce@skaut-lisak.com
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Velký polský kříž
Jedna z nejzákladnějších šifer, kterou je dobré umět. Dneska si ukáže
jak jí luštit a klíč k jejímu luštění.

V této šifře používáte chlívečky a tečky. Chlíveček ukazuje, v jaké části
šifry se písmeno nachází a tečka znázorňuje samotné písmeno.
Příklad – Ahoj =
Autor: Timy
Mám takový dojem že ji
určitě využijete v tomto čísle

Pokud vám přijde jednoduchá
a máte nápad na zajímavější
šifru do příštího čísla, tak na
mail pošlete její název.
Určitě to oceníme.

A samozřejmě že krom šifry
můžete posílat i jiné nápady
na zlepšení tohoto časopisu ;-)

Kontakt: redakce@skaut-lisak.com
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Pro začátek tu pro vás máme malou spojovačku, máte zde vypsané čísla
zvířat, které přiřadíte k písmenům u stop.
12345678Víte jak si udělat sádrový odlitek stopy?
Pro začátek potřebujete najít nějakou pěknou stopu. Stopa by měla být
pěkně celá a neměly by tam být žádné nečistoty. Ideální je vyrazit po dešti,
kdy je všude plno bláta, nebo teď ve sněhu. Poblíž města můžeme najít
hlavně stopu psí, ale když se budete pozorně rozhlížet, tak byste mohli
najít i srnku, zajíce nebo bažanta.
Poté co si nejdeme ideální stopu tak kolem ní a uvnitř ní opatrně očistíme
veškeré nečistoty. Následně si z kartonového proužku pomocí kancelářské
sponky uděláme kolečko které položíme okolo stopy. Poté si v nějakém
kelímku rozděláme sádru s vodou. Sádra by neměla být ani moc řidká ani
zase moc tuhá aby se nám krásně vlila po celé stopě. Nyní necháme sádru
zaschnout. Může to trvat kolem 30 minut, v zimě i déle. Tato část je klíčová,
protože pokud se pokusíte vyndat ještě nezaschlý odlitek, tak to celé
pokazíte. A poté co opatrně vyndáte odlitek máte hotovo :-)
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Autorka: Tofy
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Přemýšlíte kam na výlet v tomto zimním počasí?
Máme pro vás několik tipů, snad se vám nějaký
bude hodit. ;)
Questing: Po stopách havířů v Kutné Hoře:
České muzeum stříbra uspořádalo na tento rok hledačku, která vás
provede po Kutné Hoře. Hra je určena pro všechny věkové kategorie.Text
hledačky vede hráče po stálé trase a obeznamuje je s místním kulturním
bohatstvím, nabízí jim různé indicie a jejich správné rozluštění je nakonec
dovede k pokladu. Začíná se v informačním centru, kde dostanete další
informace.
Vstup: zdarma
Otevírací doba: říjen - březen 10:00-16:00 hod.
duben - září 9:00 - 18:00 hod.
Strašidelná noc upírů na Chvalském zámku:
18.2. se na Chvalském zámku bude konat noc plná upírů a strašidel. Tato
speciální prohlídka je vhodná pro děti starší 9 let. Užijete si mnoho zážitků
z noční výstavy Dracula a ti druzí, která se dá navštívit i během dne s
dalšími strašidelnými víkendovými programy.Očekávejte samá temná a
tajemná překvapení, rej svítících přízraků a pohled na nevídané věci.
Přijďte kdykoli mezi 19. a 22. hod. a mějte pro strach uděláno.
Vstup: děti a studenti : 100,-Kč.
dospělí:
150,-Kč.
Obři oceánů:
Až do 20.2. se v OC Nový Smíchov můžete podívat na výstavu
precizních modelů největších tvorů z mořských hlubin. Na výstavě
uvidíte na desítku oceánských obrů v životních velikostech. Těšit se
můžete např. Vorvaně, Krakatici, nebo Mantu obrovskou a jednu z
největších sbírek plnou čelistí a zubů žraloků z celého světa.Také je zde
interaktivní zóna, kde lze nahlédnout do „modrého světa“ pomocí
virtuální reality či zvukové stěny.
Vše se nachází v prostorách OC Nový Smíchov.
Vstup: Zdarma
Otevírací doba: 9:00 - 21:00
Autor: Timy
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strana 4.

Domácí modelína
Jak jsem slíbila v minulém čísle, tak tentokrát mám pro vás připravenou
nějakou rukodělnou činnost. Když jsem byla menší, hrála si jsem strašně
ráda hrála s modelínou, proto jsem pro našla jednoduchý návod, jako si ji
doma, nebo na schůzce vyrobit.
Budete potřebovat:
Ÿ 2 hrnky hladké mouky
Ÿ 2 lžíce oleje
Ÿ ½ hrnku soli
Ÿ 2 lžíce kypřícího prášku
Ÿ 1,5 hrnku vařící vody
Ÿ potravinářské barvivo
Ÿ a pár kapek glycerinu pro lesk (dá se koupit v lékárně)
Postup:
1) V míse smícháme mouku, sůl a kypřící prášek.
2) Potravinářské barvivo s olejem nalijeme do vroucí vody v jiné nádobě,
rozmícháme a nalijeme do mísy se suchými ingrediencemi. (můžeme přilít
i pár kapek glycerinu)
3) Pořádně promícháme (nejlépe stěrkou), aby vzniklo jedno lepivé těsto.
4) Necháme vychladnout.
5) Vychladlé těsto položíme na podložku a hněteme do té doby než
dostane správnou konzistenci. Pokud to stále lepí, můžeme přidat trochu
mouky.
Jak vidíte, není to nic složitého. Hlavně nezapomeňte modelínu skladovat
v nádobách s víkem, aby nevyschla.
To je můj recept :-)

Autorka: Tofy
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Trocha historie
V únoru se slaví jeden z důležitých skautských svátků, jehož název vám
vznikne ze scházejících písmen v textu doplněním do tajenky.
__ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __

22. února roku 1857 se naro_il zakladatel světového skautingu Rob_rt
Baden-Powell a téhož dne akorát v roce 1889 se _arodila jeho manželka
Olave Baden-Powell. Proto na jejich památku se slaví me_inárodní den
přátelství, který slaví všichni skauti a sk_utky na celém světě.
V tento den skauti přemýšlejí o sobě, setkávají se s lid_i z jiných oddílů,
vytvářejí různé sbírk_ peněz na podporu lidí, kteří peníze potřebují, nebo
na zvelebování svého okolí. Mezi nejčastější aktivity patří kreslení
my_lenkových map, vysazování stromů v parcích, vytvoření zábavného a
naučného programu pro město nebo diskuse s přáte_i nad nějakým
tématem.
Svát_k má skautům připomínat, že je jich na celém světě hodně a že
všichni jsou si bratry a sestrami bez ohledu na barvu kůže, _árodnost či
věk. Zapojte se také se svou družinou, vytvořte něco na upomínku tohoto
dne a udělejte si klubovnu o něco krásnějš_.
Autorka: Tofy

Pranostiky
Jistě znáte nějaké pranostiky, jsou to rčení našich babiček které se
vztahovali k uřčitému měsícic a většinou se věnovali počasí. Víte ovšem
jaké pranostiky se vztahují k únoru?yJistě znáte nějaké pranostiky, jsou
to rčení našich babiček které se vztahovali k uřčitému měsícic a
většinou se věnovali počasí. Víte ovšem jaké pranostiky se vztahují k
únoru?
1)

2)
3)

Autor: Timy
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Máte nápad jak graﬁcky vylepšit Lišákoviny? Nebo
máte jenom prostě chuť si nakreslit hezký obrázek?
Zde na to máte prostor:

P.S. A kdo chce muže vytrhnout tuto stránku a hodit do kastlíku na
středisku a pak to bude naskenovano do dalšího čísla.

Kontakt: redakce@skaut-lisak.com
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POZOR, ROVERSKÁ VÝZVA!!!
Minule tu byla výzva pro družiny. Nyní se pojďme podívat čeho jsou
schopni naši roveři. Máme pro vás velmi jednoduchý úkol - Pošlete na mail
redakce@skaut-lisak.com fotku, na které budou VŠICHNI (nebo alespoň
velká většina) roveři z našeho střediska.
Jsme zvědaví jestli to dokážete ;-)
Jo a mimochodem, ta minulá výzva stále platí tak se toho nebojte a
prodlužujeme vám termín do 10.2. ať můžeme soutěžit mezi více
fotkami :-)

Znova připomínáme že od vás potřebujeme
pomoc!! Tedy, pokud chcete udržet hladký
chod tohoto časopisu tak pošlete cokoliv co
by se tu mohlo otisknout na mail:
redakce@skaut-lisak.com
Tomi, vážně věříš RS že
splní tu výzvu? já totiž
úplně ne.
Trošku, ale třeba
nás překvapí.

Šeptandou se k nám něco doneslo. Prý: „Kdo je redakce?” „Jsou Timy a Tofy skuteční?”
„Kdo za tím vším stojí?” „Je to Buby? Jsou to skauti? Je to tamten? Není to náhodou
tamta?”
To jsou ale zajímavé otázky co? ;-)
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