
Koronavýprava číslo 3 – úkolovka
(nandáme to klukům z 27?)

Společně na výpravu ještě chvíli nevyrazíme, ale máme pro tebe
vcelku  zajímavou  náhradu,  která  tě  zavede  do  přírody  na  čerstvý
vzduch. Vydej se s rodinou na individuální výpravu kdykoliv v termínu
pátek  24.  4.  –  neděle  3.  5.  a  zažij  spoustu  nového  a  zajímavého
v místech, kde jsi možná ještě nikdy nebyl. Po cestě si vyber úkoly, které
chceš splnit a pokud se ti to povede, budeš za ně dostávat Mustangy.
Maximálně  můžeš  získat  18  Mustangů,  tedy  splnit  18  úkolů
(samozřejmě můžeš i více – proč tak učinit nalezneš níže).  U všech úkolů, které plníš, se vyfoť (i když to
není  výslovně  napsané)  a  jeho  splnění  prokážeš  zasláním  fotky  přes  službu  Uschovna.cz (zadáš
www.uschovna.cz –  klikneš  na  „poslat“  –  zadáš  svůj  email,  přidáš  fotky  (stačí  je  do  okna  prohlížeče
přetáhnout nebo přes tlačítko „vyberte soubor“), zadáš náš oddílový email  info@ctveraci.cz a dáš tlačítko
„odeslat“). Není to složité a určitě to za té trochu námahy stojí. Všechny fotky zašli nejpozději do středy 6. 5.
Výběr těch nejlepších pak přidáme do kroniky na naše oddílové stránky. 

Pokud bys hledala zajímavé místo na výpravu, můžeš se zkusit vydat na některou přírodní památku,
což jsou většinou místa, která moc lidí nezná a moc turistů tam nechodí (vyjma těch notoricky známých, ty
zkus vynechat), ale nalezneš zde určitě krásnou přírodu či objekt, který stojí za obhlídku – jejich přehled je
v mapách pod tímto odkazem: https://mapy.cz/s/hugusukezo Vydat se můžeš samozřejmě i kamkoliv jinam
do přírody, kde to uznáš za vhodné. 

Na stejnou výpravu se shodnými úkoly vyrazí i oddíl kluků z 27 od nás ze střediska – pojďme je
v počtu splněných úkolů na jednoho člověka překonat. Zkus jich tedy splnit co nejvíce, ideálně všech 30,
ať máme šanci ukázat, co v nás je. Za splnění všech 30 úkolů na tebe čeká bonus ve formě 3 Mustangů
navíc, takže můžeš získat až 21 Mustangů!!!

Pamatuj, že individuální výprava je zcela dobrovolná a  ber ohled na to, kdyby  rodiče neměli čas.
Ještě pro tebe připravíme nějakou další. 

Seznam úkolů nalezneš na další straně.

Hodně štěstí i trpělivosti!

Výpravu si užijte, to je to hlavní!!!

http://www.uschovna.cz/
https://mapy.cz/s/hugusukezo
mailto:info@ctveraci.cz


Úkoly, ze kterých můžeš vybírat, otázky si zodpovězte na místě, podstatné je se po splnění 
či při plnění úkolu vyfotit tak, aby bylo jasné, jaký úkol jsi plnil:
(doporučujeme seznam vytisknout a vzít s sebou)

1. Pomozme přírodě! Udělejte si fotku s pytlem odpadků, které jste cestou posbírali.          

2. Postav domeček pro skřítky a vyfoť se u něj.         

3. Dej si malou pauzu a protáhni své tělo! 20 dřepů s výskokem tě zaručeně protáhnou!         

4. Kolik rostlin po cestě poznáš? Zkus nafotit alespoň pět rostlin ke kterým znáš jejich název.         

5. Změř své síly s rodiči. Kdo z vás nejrychleji uběhne 20m?         

6. Jak dlouho se udržíš na stromě? Změř si svou výdrž.         

7. Udělejte si společnou fotku při svačině!         

8. Vyfoťte se společně u rozcestníku či na rozcestí. Jakým směrem jste se vydali?         

9. Udělejte si fotku s vodní plochou či potokem.    

10. Z přírodních materiálů poskládejte skautský znak (lilii) a vyfoťte se s ním.         

11. Vyfoťte společnou fotografii, ze které bude jasné, že si výpravu užíváte.   (pro náš oddíl prosíme i 
nebodovanou fotku, na které děláte různé úšklebky, ať máme veselo v kronice)      

12. Zkuste vyfotit nějaké zvíře.         

13. Najděte ten nejhezčí kamínek a vyfoť se s ním.         

14. Zkuste vyrobit z přírodnin loďku a vyšlete ji na plavbu!         

15. Zkuste jít 5 minut během vaší cesty se zavřenýma očima. Co všechno slyšíte?         

16. Vytvořte si náramek z přírodnin!         

17. Kolik druhů stromů uvidíš za 2 minuty tvé cesty?         

18. Zkus 2 minuty skákat jako žabák nebo chodit jako kachna. Co si vybereš?         

19. Zahraj si s rodiči alespoň tři kola - Myslím si zvíře. Myslíš na zvíře a pomocí otázek na něho musí ostatní 
přijít. Vyfoťte se, jak přemýšlíte!         

20. Ze své výpravy vymysli krátkou básničku a pošli nám ji vyfocenou na e-mail.         

21. Vytvoř z vašich těl slovo - HOJ. Pošli nám fotku, jak to vypadá!         

22. Vyfoťte se ve skoku!         

23. Vyfoť se v pravé poledne u kamene/skalky         

24. Vyfoťte se na pařezu (zkuste co nejvíc lidí nacpat na 1)         

25. Udělej stojku a vyfoť se u toho.

26. Zahrajte si skákacího panáka.         

27. Natrhej malou kytičku mamince do vázy.          

28. 15 minut na své výpravě buďte úplně potichu a nemluvte, vydržíte to?         

29. Vyfoťte se s houbou!         

30. Zahrajte si hru "Honzo, kolik je hodin", pamatuji si rodiče ještě pravidla?   


