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1. vydání

uvaděč

…nejlepší čtení u nás!

oddílová kronika

Právě máte před sebou první číslo našeho skřítkovského občasníku tomx (vyslovujte po svém, my
říkáme tomiks). Postupně si každý z členů zkusí nějaký příspěvek napsat či namalovat, třeba mezi
námi objevíme skryté talenty :-) S napětím očekáváme Vaše reakce. Věříme, že se z časopisu o nás
něco dozvíte, pobavíte se a třeba si i zasoutěžíte. Přejeme co nejvíce prosluněné podzimní dny.
-mh-

zadáno pro tomíky
Poměrně často se setkáváme s tím, že rodiče, naši kamarádi, známí nebo náhodní pocestní, které
potkáváme, nevědí, kdo nebo dokonce co jsou ti tomíci zač. Proto se pokusíme v každém čísle šířit
trochu tomíkovské osvěty.
Zkratka TOM - V tomto případě se nejedná o chlapecké jméno ani o oblíbeného kresleného kocourka,
ale o Turistický Oddíl Mládeže. Podle této zkratky si pak všichni říkáme tomíci. Oddíly pod svými křídly
opečovává Asociace TOM (zkratka A-TOM), jejíž ústředí, které se snaží všem tomíkům pomáhat, sídlí
v Roztokách u Prahy.
-mh-

důležité termíny
do konce roku
16. 11. 2019
Sigmondova stezka
21. 12. 2019
Vánoční Malesice
co už víme na příští rok
9. - 13. 4. 2020
Oddílové Velikonoce
12. - 25. 7. 2020
Letní tábor Hadovka

-ah-

rozhovory s rodiči a dětmi
na naše otázky odpovídaly Anča Holubová a její maminka
tomx: Co říkáte na novou klubovnu?
maminka: Líbí se mi. Zase tak jsem ji nezkoumala, jestli je tam nějaká chyba nebo ne.
tomx: Proč chodí vaše dcera do Skřítka?
maminka: Aby se dozvěděla nové informace a aby se dostala ven. Mezitím mám doma klid, když
dítě neotravuje :-)
tomx: Jela byste někdy také na tábor?
maminka: Já ne, nejsem moc táborový typ. Už jsem dlouho nebyla na táboře a asi to opakovat
nebudu. Někdo se musí postarat o dobytek.
tomx: Co tě v oddíle baví nejvíce?
Anča: Asi že se něco naučím, ale né jako ve škole, že je to zábavnou formou.
tomx: Odkdy jsi členem oddílu?
Anča: Členem oddílu jsem od roku 2013, což byla moje třetí třída (pozn. redakce - aktuálně 9. třída).
Jsem to musela hledat…
tomx: Kdybys měla vzít oddíl na výpravu snů, kam by to bylo?
Anča: Asi do Anglie na Stonehenge nebo na Seven Sisters.
-ah- -nu-
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obrázky a fotky

-jp-

klubovna

křížovka o ceny

Od konce října máme schůzky v nové klubovně.
Konečně jsme se dočkali.

1.
2.
3.
4.
5.

Přes zimu budeme mít čas se tu pořádně
zabydlet, zaplnit nástěnky a třeba provětrat
všechny, za ty roky nashromážděné, deskovky.
Určitě si tu společně užijeme spoustu zábavy!

Na výpravy je dobré nosit vyšlápnuté a nepromokavé?
Každý Skřítek, který je už déle v oddíle, nosí na krku svůj modrý?
Staví hráze, bydlí v hradu a nejbezpečněji se cítí ve vodě?
Znak tomíků?
Jeden z táborových
vedoucích, nebo také
přídavek do kávy i čaje
pro lepší chuť?

-vh-

Tajenku pošlete na oddílový
email. První tři správné
odpovědi získají cenu.
-mh-

-ah-

komiks

Kebab-Man chytá pokémony

-ab-..
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