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Školní rok se přehoupl do své další poloviny, chřipková epidemie zahnala většinu Skřítků alespoň na
chvíli se potit pod peřinu, vítr sníh nepřivál, ale druhé číslo tomxu se nám vydat podařilo. Malování
je velmi oblíbenou činností a tak zde naleznete pěkné výtvory nejen našich nejmladších. Nechybí ani
křížovka, kde došlo k malé změně. Nebude záležet na rychlosti odpovědi, ale i tak trochu na náhodě
- výherci se budou losovat. Fotek se nám do časopisu moc nevejde, tak si je nezapomeňte
prohlédnout na oddílovém webu a Instagramu. Přejeme všem pěkné jarní prázdniny :-)
-Máďa-

zadáno pro tomíky
Hořec - Srdce každého botanika zajásá, když zjistí, že znakem tomíků je hořec. Hořce mohou mít
různou barvu od bílé, přes žlutou a purpurovou po krásnou modrou. A to je právě ta naše barva.
Modrá drobná rostlina, která se vyskytuje v horských oblastech, kde se rádi toulají i všichni tomíci.
Hořec je poměrně vzácný, stejně jako přátelství, která v oddíle navazujeme, jsou cenná a měli bychom
si jich vážit. A odkud vzal hořec svoje jméno? Nikde nic neshořelo ani nikdo nebědoval, tedy
nehořekoval. Hořec obsahuje hořké látky a je tudíž hořký. Byl hojně využíván pro své léčivé účinky a
často se z něj vyráběly a doposud vyrábějí hořké bylinné likéry, nejznámější je asi Fernet :-)
-Máďa-

důležité termíny

rozhovory s rodiči a dětmi

14. 3. 2020
Svatojakubská cesta

Na naše otázky odpovídaly Natka U. a její maminka.

9. - 12. 4. 2020
Velikonoce v Pořešíně
15. - 17. 5. 2020
Víkendovka Lipence
13. 6. 2020
oddílovka - místo
upřesníme
12. - 25. 7. 2020
Letní tábor Hadovka

tomx: Co říkáte na novou klubovnu?
maminka: Nová klubovna je hezká, určitě se na ní
muselo udělat hodně práce, ale stálo to za to.
tomx: Proč chodí vaše dcera do Skřítka?
maminka: Chodí na Skřítka, protože jí to baví.
tomx: Jela byste někdy také na tábor?
maminka: Na tábor bych asi nejela.

-Anča-

tomx: Co tě v oddíle baví nejvíce?
Natka: V oddíle mě nejvíce baví ty hry, kdy jsme jenom my Rysové.
tomx: Odkdy jsi členem oddílu?
Natka: V oddíle jsem přibližně od roku 2016.
tomx: Kdybys měla vzít oddíl na výpravu snů, kam by to bylo?
Natka: Moje výprava snů by byla určitě po ČR, asi Pravčická brána.
-Natka U. a Anča-

-Max a Viki-

tomx

občasník turistického oddílu mládeže TOM 20904 Skřítci
Plzeň - Malesice

únor 2020

2. vydání

obrázky a fotky

…nejlepší čtení u nás!

oddílová kronika

-Týna-

-Kája a Terezka-

informace ke schůzkám

křížovka o ceny

Každý Skřítek by si měl na schůzky nosit
oddílový sešit (nejlépe A5), tužku, lanko na
uzlování, libovolný šátek na hry.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Na úterních schůzkách je nutné předem ohlásit
neúčast. V případě výprav a víkendovek je vždy
nutné vyplnit formulář zasílaný emailem. Jsme
k dispozici na emailu, telefonu, sms, WhatsApp,
osobně doma… a za oknem máme i krmítko pro
případné poštovní holuby.
Každý Skřítek, který jezdí na schůzky na kole,
tak by měl mít pořádné vybavení - helmu,
světlo vzadu i vpředu, reflexní prvky a zámek na
kolo.
-Víťa-

Obydlí rytířů
Na táboře v něm spíme
Nejmladší Skřítek
Máme jí novou
Jméno vedoucího
Zasekáváme to na táboře
Maminka nejmenšího Skřítka

Tajenku a své jméno zašlete do 9. 3. 2020 na
oddílový email. Z došlých správných odpovědí
vylosuje odborná porota tři výherce, kteří
obdrží věcné ceny.
Výherci z minulého čísla: Filip, Brabčáci a Ela

obrázky a fotky
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-Filip-

