
Odvážní kadeti, 

jsme mile překvapeni, že se vás téměř jedna třetina účastnila Velikonoční výzvy. Bodové žebříčky jednotlivých 

kategorií naleznete na stránkách střediska. Doufáme, že jste se něco nového naučili a užili jste si předchozí úkoly. 

Tento týden ještě téma jara neopustíme, protože vás čeká Jarní výzva.  

Pravidla jsou stejná jako minule. Za každý splněný úkol a vyplněnou odpověď v tabulce na stránce skaut-

lisak.cz/misemars získáš další body, které se ti budou hodit pro start tvé cesty na planetu Mars. Pokud jsi se předchozí 

výzvy neúčastnil, nevadí, můžeš to zkusit tento týden, nikdy není totiž pozdě začít. Nejdříve si vyber úkol, který se ti 

nejvíce líbí. Nemusíš je dělat postupně ani všechny, hlavní je, aby ti přinesly něco nového a zpestřily ti tvůj volný čas. 

Po splnění úkolů, nezapomeň své odpovědi vyplnit v dotazníku do neděle 18.4. 

1) Vylušti skryté pranostiky v šifrách.  

a. Ecovo eduben, íšrp achětjov an žydk. (5b) 
b. Pkok bkokukřkckek vk dkukbknkuk pkřkikpkakdkakjkík mkrkakzkíkkkyk. (5b) 
c. (5b) 

 
N S I N S E P V Á K O L P E N S N Á  
E Ť D E E L Š Ý O Á V Ů Ř J S A Ě V  
C H U B B E Í B V Č I H E C E Z Ž Í  

 
d. (5b) 

 

e. kl df – jk gh     tu df ab df  ps      pr gh jk mo bc     ps mn pr bc,     xy ps bc mo bc 
xy rs gh tu bc    ef mn ac ps df     jl mn pr bc.   Nápověda: pavoučí síť (5b) 
  

2) Nauč se určovat jih pomocí ručičkových hodinek.  (15b) 

 

3) Vyjmenuj minimálně 5 zvířat, která se probouzí ze zimního spánku. (10b) 

4) Jestli ti ještě zbyla nějaká vařená vajíčka z Velikonoc, tak z nich udělej pomazánku, pokud už doma vařená 

vajíčka nemáte, zkus udělat pomazánku z jiných ingrediencí. (10b) 

5) Odpověz: Co uděláš, když venku upadneš a začne ti téct krev z kolene? Jak toto poranění ošetříš? (5b) 

6) Pravidelně se otužuj ! Každý den  po celý týden se alespoň 20 vteřin (skauti 40 vteřin) sprchuj studenou 

vodou. (10b) 

7) Vyfoť západ slunce (5b) 

8) Zasaď do květináče/záhonku nějakou bylinku (př. řeřichu, pažitku, bazalku, levanduli, mátu, meduňku…) a 

pravidelně se o ní starej, aby ti vyrostla. (10b) 

9) Vyjeď si na kole/koloběžce/bruslích minimálně na půl hodinu (skauti hodinu). (5b) 

 

Přejeme hodně zdaru v plnění úkolů. 

Taury Terraform Company (TTC) 

1. malou ručičku namíříme na Sluníčko 
2. Menší úhel mezi malou ručičkou a 12 (při zimním čase) 

nebo menší úhel mezi malou ručičkou a jedničkou (při 
letním čase) rozpůlíme 

3. Přesně uprostřed se nachází jih 

 


