
Odvážní kadeti, 

jelikož cesta do vesmíru bude náročná, tak jsme si pro vás připravili čtyřtýdenní fyzický výcvik (zadání pro jednotlivé 

kategorie naleznete v příloze emailu). Vaším úkolem je každý týden aspoň dvakrát splnit vybrané vytrvalostní cviky a 

své výsledky si zapsat do tabulky, kterou nám odešlete do 23. května. Pokud někdy nestihnete cvičit, tak se nic neděje. 

Tento výcvik je především pro váš osobní rozvoj! A také proto, abyste mohli pozorovat, jak se zlepšujete a jestli jste 

už po fyzické stránce připraveni na náročnou cestu.   

Minulý týden jste se zabývali skautským patronem sv. Jiřím. Tento týden vás čeká Kreativní výzva, v níž uplatníte svůj 

umělecký talent a seznámíte se s některými uměleckými technikami. Odpovědi a fotografie nám zašlete do neděle 2. 

května. 

1. Vylušti šifry, v nichž se skrývají jména českých skautských spisovatelů a jejich knihy. 

a. ralgoF valsoraJ –  ykeř ířboB do išoH, umalovalh adaháZ, ypíš élchyR, uokjalv oukcánuj doP, ěniltok 

ínrezej v ataCh (2b) 

b. Oatataoa Jaaanakaaa – Čaaasa sakaaauataůa, Zalaoadaěaja sanaůa (2b) 

c. ýksnilaM  kěnybZ –  icilu ínčenulS ev můD, inok o ykat hěbířp atidorfA (2b) 

d. 333777266844477773355  66337444555  –  6255666888999  68899994442223355 (Nápověda:mobil) 

(5b) 

e. KLbcpsmnprjkbctu  MOmntubcjl  –  XYdfjkdfmodf  kldfyxdfpsmn, PRjlbctvuvprjldf  prpsefabdf (5b) 

f. Eduard Lovci Osada Štorch mamutů Volání havranů rodu (2b) 

g. ///--/../.-../---/…//--../.-/.--./.-.././-/.-/.-..///  –  ///…/./-../--/../-.-./-.-/.-///   ///…/---/…-/..//.---

/./…/-.-/-.--/-././// (5b) 

2. Vyber si jednu knihu od autora z úkolu 1 a přečti si ji (můžeš si vybrat i knihu, která v seznamu není). (10b) 

3. Vyzkoušej si aspoň dva chemické pokusy. Inspiraci můžeš najít zde: Pokusy pro děti / VIDA! Brno  (10b) 

4. Vytvoř z odpadků něco nového např. krmítko, krabičku, strašáka, květiny, šperky, stojánek na tužky… (10b) 

5. Napiš vzkaz neviditelným písmem pomocí citronu. (5b)  

6. Zapoj se do projektu Malujeme kamínky. Vyber si plochý kamínek, který se ti vejde do dlaně. Na jednu stranu 

nakresli jakýkoliv obrázek, třeba skautskou lilii, trojlístek, šátek, slib, tábor…a na druhou stranu připiš heslo 

Malujeme kamínky a tvé PSČ (poštovní směrovací číslo). Až kamínek pokreslíš, tak ho přestříkej lakem, aby se 

barva z něj nesmyla a umísti ho na nějaké viditelné místo venku (př. k nemocnici, ke knihovně, na náměstí, k 

muzeu, ke kostelu…), můžeš ho vzít třeba i na výlet. Když najdeš někde cizí kamínek, tak ho přenes/převez na 

nové místo. Více informací nalezneš zde: Smysl - Malujeme kamínky (malujemekaminky.cz). (10b) 

7. Vyzkoušej si stínové divadlo pomocí loutek na špejli nebo se nauč vytvářet stíny zvířat z rukou. (10b) 

                   

S úctou,  

Taury Terraform Company (TTC) 

Budeš potřebovat: papír (ideálně nažloutlý), citron, skleničku a štětec, svíčku 

Návod: vymačkej citron do skleničky, namoč si štětec a napiš tajný vzkaz na papír. Pak nech zprávu uschnout  

a papír důkladně zmačkej. Aby si příjemce mohl tajnou zprávu přečíst, tak ji musí zahřát třeba nad svíčkou 

https://vida.cz/vida-na-doma#:~:text=%20Vyzkou%C5%A1ejte%20si%20pokusy%20%201%20And%C4%9Blsk%C3%BD%20koloto%C4%8D.,ba%C5%88ka.%20%2067%20Zhasnut%C3%AD%20plamene.%20%20More%20
https://www.malujemekaminky.cz/

