24. číslo, duben 2007

Vážené čtenářky/ popř. vážení
čtenáři!
Je tu jaro, za okny to tak sice
nevypadá, ale podle kalendáře
je to tak. Jaro a Velikonoce
patří k sobě, a k Velikonocím
patří i sbírka Pomozte dětem.
V tomto čísle se na několika
stránkách této sbírce věnujeme.
Do kreslení kuřátka na Dvou
stránkách pro světlušky se
můžou zapojit všichni. A
věříme, že se zapojíte nejen do
kreslení, ale i do celé sbírky.
A zapojit se můžete i do tvorby
Slunečníku. Cokoliv čím chcete
do Slunečníku přispět stačí
hodit do kapsáře REDAKCE
nebo poslat na mail skautkyholesov@centrum.cz.
Užívejte si jara a nezapomeňte:
„Sto miliónů pro děti, udělá
radost kuřeti!“
REDAKCE

IVOT STROMU

- ZÁVÌR

„Tak si přece jen myslím, že ty stromy stejně budit nemusíme.“ zívl
Krkáč, spokojeně se zastavil na vyvýšeném místě poblíž bývalého borového lesa
a usnul. Iponek jen pokyvoval hlavou a brumlal si pod vousy: „Škoda borovic,
škoda jen těch boroviček, že už je nikdy nespatřím. Došel až k polomu a začal
odklízet zbytky, co tu po nich zbyly. Na jejich místa pak nasadil nové, mladé a
veselé stromečky, jen radost pohledět.
Za pár let se ze stromků stal statný les, ve kterém poletovali ptáci všeho
druhu. Dudci i špačci, vrabci i sýkorky a další lesní havěť jako komáři, vosy a
ovádi. Byla tam však i nádherná vlha pestrá, vážky, vzácní ohrožení čolci a mloci,
vydry a bobři. Na mezi se dokonce usadil i jeden sysel obecný se svou družkou.
O všechnu zvěř se postaral mohutný moudrý Modřín Iponas, který
vyháněl pytláky a podobné zvlčilé lidi. Brzy se lidem v lese zalíbilo a utábořili se v
něm jako jejich dávní předkové před staletími. Na ohništi měli zavěšen kotlík a
vůně z jeho obsahu (rajčatová polévka s čerstvou zeleninou a žampiony) se linula
až do oken blízkého města.
A jak to bylo dál? Inu, Iponas a Korkáč spolu kamarádí dále a prožívají
radosti i strasti. Doubek v Portugalsku ukázal a všem představil hodného Modřína
Opadavého, který jakožto jedinečný druh na zimu opadává. Nikdo se mu
neposmíval a proto byl na světě šťastnější než kdy dřív. Od těch dob je Modřín
slavný až za hranice našeho území - České republiky. Na rozloučenou si ti dva
složili hezkou píseň plnou radosti, i smutku z odloučení, protože se dub stěhoval
zpět do své rodné země.
Uvidíme se brzo, hned,
i když to bude za sto let,
vždyť my stromy žijem dlouze
ne desítky let jak lidé pouze.
Zažijeme věky
co pod našimi větvemi proplouvají
jako velké řeky,
mění se všechno jen ne my
až se sejdem znovu tady na zemi
poznáme se jistě,

budu stát stále na tomto místě.
Těším až znovu přijdeš sem,
(musíš jít přímo, rovnou za nosem),
budu mít radost z dalšího setkání
však čas už se k noci náklání,
tak radši běž ať nezatmíš,
slunce se sklání stále níž,
zamávám ti větvemi,
až se sejdem znovu tady na zemi.

od Dády

PØELIDNÌNÍ 2.
Na celém světě žije přibližně 6, 4 miliardy lidí. Každý den
nám na světě přibude zhruba 250 tisíc lidí. Vždy tomu tak
nebylo. V 17. století bylo na světě pouze 0, 5 miliardy lidí ve
20. století asi 1, 5 miliardy lidí a na přelomu století více než
6 miliard lidí. Jak to asi vypadalo když bylo na světě pouze
0, 5 miliardy obyv. Tak tohle se už asi nedovíme, ale není
nutné zoufat. Žijme v současnosti !

Na světě žije na jednom kilometru čtverečním přibližně 45
obyvatel. V České republice žije průměrně 131 obyvatel na
kilometr čtvereční. Na tomto příkladu jde nádherně vidět, že
je obydlení světa velmi nerovnoměrné.

Mezi nejzalidněnější oblasti světa
jsou:východní Čína, Indoganžská
nížina, Jáva, údolí a delta Nilu, ...
V Evropě: Porýní , Porůří, sever
Francie, Anglie, ...

K faktorům ovlivňujícím
zalidnění
patří
i
MIGRACE a EMIGRACE,
URBANIZACE,
SUBURBANIZACE
a
samozřejmě MOŽNOSTI
OBŽIVY V KRAJINĚ.

napsala Tamča

Dneska jsme si pro vás připravily 2 záludné otázky. Dovedete
si tipnout správně? Jako vždy své odpovědi posílejte do
kapsáře REDAKCE.

1. Chceme-li v laboratorních
podmínkách namnožit virus
chřipky, musíme mu zajistit:
a) teplo kolem 37°C
b) teplo a živiny
c) teplo, živiny a světlo
d) živé buňky

2. Mláďata lachtanů se rodí:
a) na souši, kde zůstávají
několik týdnů
b) na souši, ale matky je hned
odnesou do vody
c) ve vodě, ale matky je kojí na
souši
d) ve vodě, kde je samice kojí,
ale spí na souš

Kuřecí křížovka
Tajenka: Sbírku pořádá Nadace pro rozvoj občanské

___________.
Pořad Pomozte dětem uvádí i Marcela …
Pořad Pomozte dětem se natáčí v …
Kuřecí . . . . . . tiva (nápověda: táhne vlak)
Záchranný kruh = … přátel Pomozte dětem
Letošní ročník je …
Zkratka televize, která spoluorganizuje sbírku
Kde … pomáhají
Sto miliónů pro děti, udělá … kuřeti
Na číslo 87777 posíláme sms: … KURE

Velikonoční skautské ...
Minulý rok se vybralo víc jak 15 … Kč

Jarní posilující a èistící
nápoj
INGREDIENCE
Pár snítek mladých kopřiv, několik lístků mladých
pampelišek, 300 ml vody.

POSTUP
Vše rozmixujeme necháme asi hodinu louhovat. Přecedíme a
vypijeme. Po zimním období to je skvělé jarní osvěžení.

Dne 22. února 2007 byl skautský skautský den sesterství, a tak holešovské skautky 1.
oddílu Slunečnic ze stejnojmenné družinky a malé světlušky z družinky Medvíďat museli
zachovat tradici a nutnost připomenout si tento významný den, který by nám měl
připomenout, že jsme si všechny rovny, máme se rády a jsme jako sestry. Oslava začala
tím, že velké skautky vysvětlily světluškám co se vlastně děje a následovalo rozdělení do
skupinek po dvou, vždy byla jedna skautka na jednu světlušku a spolu měly vyplňovat
křížovku, která byla součástí nového dílu našeho oddílového časopisu Slunečník. Po
vyplnění se ještě psali vzkazy, které by jsme chtěly vzkázat skautkám z celého světa.
Následovala překážková dráha, která spočívala v tom, že jsme měli svázané ruce i nohy
(zase světluška se skautkou) a v co nejkratším časovém limitu jsme měli zdolat různé
překážky. Konec schůzky už se blížil a tak jsme si ještě zahrály hru ,,Co bys dělal kdyby‘‘
a ,,sisinky‘‘ , což byl pro malé holky velmi vzrušující zážitek, tato hra se hraje tak, že děti
udělají kruh a hážou kostkou, uprostřed kruhu je oblečení, vysoký hrnec se zabalenými
bonbóny a příbor, kdo hodil šestku, okamžitě se začal oblékat a následně rozbalovat
bonbóny příborem zatímco ostatní házeli dál do té doby, dokud někdo zase nehodil
šestku a šlo to nanovo. Myslím, že to byla opravdu povedená schůzka a doufám, že
příští rok se zase v tento den sejdeme v naší klubovně a třeba i ve větším počtu,
abychom si mohly popřát k našemu svátku sesterství.

Napsala Žanda

Co nepatøí do lékárnièky?
Škrkni co nepatří do lékárničky a k tomu co tam patří připiš
název.

Napiš další součásti lékárničky: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
________________________________
________________________________
________________________________

Omalovánky
I letos se účastníme sbírky Velikonoční skautské kuřátko, čímž přispějeme
na konto Pomozte dětem. Vy přispíváte i výrobou kuřátek a účasti na sbírce.
Máme pro vás malinkou soutěž. Vykreslete kuře a hoďte ho do kapsáře
REDAKCE v klubovně Slunečnic a malá odměna vás nemine. Nezapomeň
se podepsat, ať víme komu tu odměnu předat ;-)

se Støízlíkem

Jsem Střízlík, pracuju na Tiskovém a distribučním
centru Junáka. Jedna z mých mnoha starostí je
sbírka Velikonoční skautské kuřátko. Také jsem
šéfem jedné ze sekcí na portálu www.teepek.cz.

Jak jsi se dostala do skautu?
Do oddílu chodil můj bratr (přihlásil se klasicky po náboru ve škole). Po
pár letech jsem mohla do oddílu chodit i já.

Co tě na skautu nejvíc baví?
Hraju frisbee a baví mě to moc. Je to kolektivní hra s
létajícím talířem, kterou hrajou dva týmy o sedmi
hráčích. Jedinečné na téhle hře je to, že nemá
rozhodčí a hráči na hřišti sami rozhodují o přestupcích
(a to i na světové úrovni!). Na každém turnaji se kromě
vítěze vyhlašuje také ocenění "spirit of the game",
které se cení stejně jako výhra. Nejde o cenu útěchy
pro nejhoršího, ale ocenění toho týmu, který hrál
nejférověji a nejohleduplněji k ostatním.

Můžeš nám říct něco o kuřátku?
Kuřátko je skvělý projekt. Je to přímo praktická pomoc dětem, které to potřebují.
Vynaložíte svoje úsilí pro to, aby se dětem, které to opravdu potřebují, zlepšil
život. A vyrábění kuřátek není žádná nuda, užije se přitom hodně zábavy!

Můžeš nám říct něco o teepkovi?

Teepek je web pro všechny mladé lidi, hlavně pro skauty, ale ne nutně
jen pro ně. Myslím, že si tam každý najde to svoje, různé zajímavosti...
Nebo třeba známé skauty z jiné části republiky. Navíc je to prostor pro
realizaci, kam může úplně každý psát.

Co děláš v Tiskovém a distribučním centru?
Hodně věcí! :-) Od jednoduchých administrativních prací po koordinaci
celostátních projektů typu Velikonoční skautské kuřátko. Každý den je
jiný, a to mě na tom baví. Někdy překládám texty, jindy píšu články na
Křižovatku, stěhuju balíky s knihama, objednávám tisk knížek, archivuju,
odpovídám na maily, dělám rozhovory v televizi... :-) Je toho spousta!

Jaký byl tvůj nejzajímavější zážitek ze skautu?
Nejzajímavější zážitek fakt neumím říct... Pro mě jsou vždy nejsilnějšími
zážitky celého roku. Těším se na ně 11 měsíců a skoro obrečím, když
končí... A to u nás trvají měsíc!

Když jsi byla ještě malá světluška, udělala jsi nějaký průšvih
(třeba usnula na hlídce)?
Nevybavuju si moc žádný průšvih... Jednou jsme hráli noční hru, ve
dvojicích. Jeden nesměl mluvit a to jsem byla já. Vytáhla jsem tužku a
nějaký papír a začala té druhé holce v mojí dvojici psát, co jsem jí chtěla
sdělit. Ráno jsem zjistila, že jsem si popsala naši oddílovou stezku!

Byla jsi s náma na Kuřeti, jaké máš na nás vzpomínky?
Bylo to poprvé, co jsem tak velkou akci
koordinovala, proto to byl velký zážitek. Měla
jsem skvělý pocit z toho, co jsme dokázali.

Co se ti vybaví, když se řekne slunečnice,
slunečník?
Když se řekně slunečník, vybaví se mi pláž...
písek, slunce.. a slunečník :-) Když se řekně
slunečnice, vybavím si pole. Ale taky supr
oddíl fajn holek z Holešova :-)

Mohla by jsi nám zanechat nějaký optimistický vzkaz?
Přeju hodně nadšení a zážitků na celý život!
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