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Milé Sojky a Sojčata,
p o letos mimořádně krásně
zasněžené zimě začalo jaro!
Kvetou modřence, narcisy a
tulipány, v květináčcích se
pěstuje osení a sluníčko se
na nás zase krásně usmívá.
Nevím, jak vy ostatní, ale já
miluju Velikonoce! Vždycky
mě baví barvit vajíčka a vítat koledníky. Letos to však
budou opět netradiční svátky.
Nicméně se těším, že udělám vajíček jenom malinko,
ale o to víc si s nimi můžu
dá t práci a pořádně se na
nich vyblbnout. Nemůžu se
dočkat toho, že se ještě víc

oteplí a budu si mo ct
vytáhnout ven deku a učit
se hezky v teplíčku na
sluníčku. Naposledy jsem se
takhle učila v říjnu a už mi
to děsně chybí!
Má m pocit, že spíš než úvodníky, dělám zpravodaj o počasí, ale když já všechna
roční období tak zbožňuju a
vždy na konci jednoho už se
těším na další.
Krásně si užijte jaro a budu
ráda, když nám dáte vědět
(na e-mail sojka@sojka.cz),
jaké je vaše nejoblíbenější
roční období a proč!
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Karolina

Když už máš potřetí za sebou waschraumy a ty jakože cože
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Milí čtenáři, milé čtenářky a milá čtenářčata našeho nejmilejšího
Zobáku,
navážu na svůj článek v minulém čísle, kde jsem (nejen) samu
sebe uklidňovala, že ať už je situace jakákoliv, společně to zkrátka zvládneme. A o tom jsem naprosto přesvědčená. Jsme parta
správná tadataddnvjvknvk, už odpr adávnaa šuvabšišubidup…
Pokračujeme totiž v pravidelném setkávání přes různé platformy
jako je Zoom, Jitsi-Meet či Messenger, přidáváme zábavné rubriky
a série příspěvků na naše sociální sítě a we b a pořádáme on-line
workshopy i pro naše účastníky ztáborů.

Takže se rozhodně mát e na c o těšit a ten smutek, že se nekoná
tábor, bude malinkato menší. Snad. A jak už jsem předtím nakousla ty workshopy pro naše účastníky, rovnou bych vám ráda jeden
velice vydařený přiblížila. Proběhl v neděli 28. února 2021 a jednalo se o on-line vzdělávací a kreativní webinář na téma tvůrčí psaní
(nejen) d o Zobáku. Celý název semináře byl Jsi Sojka? Piš Zobák!
aneb Píšu, píšeš, píšeme. A zúčastnilo se jej 15 členů spolku! Vysvětlili jsme si základy psaní textů, jak si můžeme zkontrolovat gramatiku a pravopis a jak poznáme, o jaký styl se jedná. Dále jsme se
zaměřili na náš interní časopis Zobák dokořán (ano, ten, c o držíte
v ruce) – pověděli jsme si, jak vzniká, jaké typy textů a příspěvků se
d o něj hodí, jak probíhá sazba a korektura a jak může člověk do
něj přispívat. Po společném obědě, během kterého jsme si hezky
popovídali, vznikla zbrusu nová REDAKCE pro toto jarní číslo!

V období před Velikonocemi, v termínu, ve kterém měl proběhnout Velikonoční tábor OLA 2021, konkrétně o d 28. března plánujeme s partnerskou organizací MOG opět náhradní on-line
program! Bude to vypadat obdobně jako minulý rok, různé česko-německé příspěvky, hry, tipy a triky, recepty, DIY, příběhy a videa
budem e sdílet na náš Instagram, Facebook, ale hlavně SOJKA-BLOG!
A já bych vám ji tímto ráda představila. Požádala jsem všechny
redaktory, aby se představili, sdělili nám svůj věk a také z jakého
města pochází. Dále m ě zajímalo, jak se vlastně dostali k Sojce,
jaká je jejich oblíbená táborová hra a také článek nebo rubrika v
Zobáku. A nakonec jsem se zeptala, jestli mají se psaním d o časopisů či novin nějaké zkušenosti. Tak to jsou oni, tramtadadá:
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1) Jsem A d a m Fráňa, je mi 18 let a jsem z Prahy.
2)Sojku jsem poznal díky kamarádovi Ondrovi,
kterému ji představila jeho m ám a, která Sojku
našla na internetu.
3) Nejvíce m ě baví Casino.
4 ) M á m rád články o životě lidí ze Sojky.
5)Psal jsem párkrát d o Zobáku nějaký ten článek.
1)Jmenuji se Anděla Kožiaková a říkají mi Andělka. Je mi 16 let a bydlím v jednom menším
městečku na Vysočině, v Kamenici nad Lipou.
2)Sojku jsem poznala díky taťkově kamarádovi
z práce. Ten mu pověděl o letních táborech v
Gaisthale a pak už to šlo ráz na ráz. Po prvotním váhání jsme se nakonec s Julčou domluvily, že b yc hom to rády společně zkusily. Náš
první tábor jsme navštívily v roce 2014.
3)Myslím, že nem ám žádnou konkrétní oblíbenou hru, záleží třeba hodně d o týmu, d o kterého se člověk dostane. :)
4)V Zobáku si ráda přečtu jakýkoli článek, který m ě dokáže přenést zpět na tábořiště.
5)Zkušenost s psaním už drobnou m ám. Objevil
se mi článek v místních novinách.
1)Jmenuji se Anne-Marie Lorenzová. V Sojce
mi říkají Annie nebo Anne. Je mi 20 let a bydlím
v Bořeticích.
2)Sojku objevila moje maminka na stránkách
Tandemu, když pro m ě hledala tábor, kde bych
si mohla zlepšit němčinu. V Gaisthale jsem byla
poprvé v šestnácti a když jsem odjížděla bylo
mi líto, že jsem sojčí tábory neobjevila dřív.
3) Miluju G-Spiel a 100úkolů!
4)Nejraději čtu všechno, c o je v Zobáku! Hned,
když mi přijde d o schránky, otevírám ho a čtu.
5) Píšu d o Zobáku :))
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1)Jmenuji se Eliška Černá, je mi 13 let
a bydlím v Praze.
2)Sojka je součástí m ého života už o d
narození (díky rodičům zakladatelům
:D) a na prvním táboře jsem byla v
roce 2015.
3)Tak to si asi nevyberu... Všechny hry
na táborech m á m ráda!
4 ) M á m ráda články o táborech, o
vedoucích a radních a taky módní
policii.
5) Psala jsem leda tak d o Zobáku ♥
1)Ahoj, jmenuji se Emílie Mlsová. Říká
se mi Emilko anebo Emi. Je mi 15 let a
bydlím v Bergenu v severním Holandsku.
2)Poznala jsem Sojku o d mojí mamky, protože tam dělala vedoucí, když
byla mladá.
3)Moje nejoblíbenější hry jsou ty, které se dělají v lese anebo ty, ve kterých
se musí vyplnit nějaké úkoly.
4 ) M o c se mi líbí články v Zobáku, kde
se připomíná, c o se dělalo ten rok.
5)Do novin ani d o časopisu jsem nikdy nepsala, tentokrát je to poprvé.

1)Čau, jsem Johana, je mi 23 a jsem
Pražanda jak poleno
2) O Sojce slyšela moje m amk a v rádiu, a jak zmerčila, že to m á něc o
společnýho s němčinou, tak už byla
prakticky ruka v rukávě.
3) G-Spiel
4 ) M á m ráda memíky a tipy & triky
5) Tu a tam d o našeho obecního
zpravodaje, ale nejvíc zkušeností
m ám skrzeva Zobák - o d redaktorky
p o šéfredaktorku p o nynější sázečku.
Je to prima
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1)Ahoj, jmenuji se Julie Kafková,
všichni mi říkají Julčo nebo Juli, je mi
16 let a bydlím v Táboře.
2)Poznala jsem Sojku díky své nejlepší k am arádce Andělce a poprvé na
táboře jsem byla v roce 2014.
3)Baví m ě všechny hry :-) Nem ám asi
vyloženě oblíbence.
4)Nejvíce m ě baví módní policie a
recepty.
5)Nikdy jsem nepsala d o novin ani
časopisu.
1)Jmenuji se Karolina Helemiková,
říkejte mi Karolino nebo Linn, je mi 20
let a bydlím na Mělníku.
2)Dostala jsem se d o Sojky, protože
moje spolužačka ze třídy nechtěla
jet d o Gaisthalu sama (a ona se přes
někoho znala s někým, kdo byl na
Gaisthale vedoucí – složitý příběh)
3)Holčičí odpoledne – taková ta
odpoledne, kde si češeme vlasy,
vaříme, odpočívám e a povídáme si.
4)Osmisměrky, sudoku atd. A pak
Kaličovo vokno
5)Tak kromě Zobáku jsem psala ještě
školní časopis a asi zhruba dva tři
články d o městských novin.
1)Jmenuji se Matylda Štindlová a
hodně lidí mi říká Máťa. Je mi 13 let
a bydlím v Praze.
2) O Sojce jsem se dozvěděla o d
Elišky Černé.
3)Mé nejoblíbenější hry jsou Safari a
pokud se to d á počítat jako hra, tak
ještě holčičí a klučičí odpoledne.
4) Já m á m ráda fotoreport.
5)Nepsala jsem d o časopisu ani
d o novin, ale psala jsem d o literární
soutěže.
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1)Jmenuji se Natálie Válková, je mi 13
let a bydlím v Tlučné.
2)Jako první byla na táboře moje
sestra a já jela rok na to taky.
3) Safari.
4) O výletech atd… a DIY.
5)Max. 2x jsem na své základní škole
psala d o školního časopisu.

1)Mé jméno je Patrik Růžička, říká se
mi Patí nebo Paťas, je mi 26 let a bydlím v Plzni.
2 ) O d Táše a prvně jsem byl na semináři JAPA m a m takovej pocit.
3) Burza.
4)Všechny samozřejmě a bez rozmýšlení haha.
5)Psal jsem spíš v rámci oboru na škole
d o sborníku na konference. Noviny
jako takový jsem leda tak četl nebo
používal na podpal.

1)Jmenuji se Sabrina Fröhlichová, říká
se mi Sabri nebo Sabrinko, je mi 23 let,
pocházím z Bystřice p o d Hostýnem a
bydlím ve Zlíně.
2)Na tábor m ě přihlásila moje maminka, která se o Sojce dozvěděla přes
Tandem, kde našla letáček o skvělých
česko-německých táborech.
3) Disco a běhací aktivity.
4) Zážitky z táborů.
5) Ano, občas napíšu článek d o místního zpravodaje.
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1)Ahoj všichni! Jmenuji se Šimon Vávra,
můžete mi říkat zkrátka Šimon, je mi 17 a
pocházím z malinkého městečka jménem
Lanškroun, tam někde za Pardubicema.
2)Sojku jsem poznal díky mojí m am ce, která
se pro m ě snažila najít letní tábor, který m á
nějakou něm eckou tématiku, navrhla mi
tedy Sojku, a tak jsem tu
3)Nejvíce m ě baví hry, u kterých se hodně
komunikuje s ostatními a nejsou tak založené
na náhodě, například kde se musí promýšlet
strategie a tak podobně.
4)Nejvíce m ě baví takové ty vtipné články, ve kterých se i něc o dozvím, které jsou
napsané zábavnou formou, něc o ve smyslu
fejetonů, i třeba reportáží z tábora. Celé vydání Zobáku dokořán m ě vždycky ale potěší
:3
5)Upřímně, kromě článku d o školních novin
s tímto nem ám nijak zásadní zkušenosti. O to
víc mi připadá zajímavé si něc o takového
m oci vyzkoušet například tady.
1)A ještě vám tedy představím sebe. Mé
jméno je Kristýna Šimková, říká se mi Týno
nebo Týnko a srdce mi poposkočí, když mi
řeknete Kristýnko. Je mi 24 let a bydlím v
Brně.
2 ) M á m to dost podobně jako Eliška, Sojka
m ě provází celým životem díky rodinným konexím haha. A poprvé na táboře jsem byla v
roce 2005.
3)V průběhu let jsem si totálně zamilovala
Gelände-Spiel, to je tak neskutečně skvělá
hra! Chtěla bych se vrátit v čase a užít si ji
ještě aspoň jednou jako účastnice.
4)Ráda si čtu osobní zážitky a interní příběhy
z táborů, akcí, různých cest a výletů. A pak
nějaké srandy jako je Kaličovo vokno (Kalič,
pls napiš další).
5)Krom Zobáku jsem psala ještě d o školního
časopisu na gymplu i základce.
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Módní policie
Jak všichni jistě víte, situace není úplně příznivá, a tak se naše oblíbené
tábory nemohou konat. :( :/ Vždycky během nich sledujeme aktuální
trendy, c o se momentálně nosí, c o je zrovna šik a nec hávám e se inspirovat. Ale to nevadí (skoro), napadlo nás docela dobré řešení – připomenem e si ty nejlepší modely, táborové outfity a kostýmy za poslední roky!
Vyhrabaly jsme pro Vás několik fotek, které by neměly být zapomenuty.
A můžeme společně zavzpomínat a zároveň se trochu pobavit. Přejeme
příjemnou podívanou!
Vaše módní guru,
Eliška & Týnka
(btw. podobnost čistě náhodná!)

Jaro už klepe na dveře a s ním je spojený i
všemi oblíbený jarní úklid. Že nevíte, c o si k
němu obléct? Zde najdete inspiraci o d Kaliče, Stefana a nějaké krasoTinky – toto jsou
vskutku krásné modely, ideální na nějaké to
aufrojmování! (nebo na slet čarodějnic, těžko
říct)
(Zábavná vsuvka z historie tohoto gaisthalského klenotu o d redaktorky
Elišky – tyhle šaty byly v jisté d o b ě velmi cool outfit mojí babičky :D)
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Když už jsme u toho jara, tak jste si jistě všimli, že květinky pomalu začínají
růst, sluníčko více svítit, ptáčc i více zpívat, lišky vylézají ze svých nor…
ehm, jako třeba tito naši papoušci Johanka a Janík a lištička Dan, kteří
své outfity parádně vyladili! Je zkrátka načase odhodit černé a šedé svetry a vzít na sebe něc o barevnějšího a veselejšího! Zaručeně to zvedne
náladu!

Dobře, dobře… pokud vám teda to bříško úplně nevyhovuje, nejspíš musí
přijít na řadu dieta. Pravděpodobně budete muset d o jídelníčku zařadit
více zeleniny. Například okurky a sálat, m mm!

Co rozhodně doporučujeme na zlepšení nálady jsou pohádky! Ve chvíli,
kdy m áte splněné všechny úkoly d o školy, uklizený pokojíček, je navařeno a napečeno, tak nezbývá nic jiného než si něc o pěkného pustit. A
kolik je tam módní inspirace, aaac h, jen mrkejte. Třeba drsný pirát Petr
nebo stylový Petr Julian Pan a Zvonilka Hannah. Za povšimnutí stojí rozhodně i Patrik Růžička jako růžička a Malý Princ Annie.
Zde m ám e malé upozornění na to,
jak možná většina z nás bude vyp a d a t p o skončení karantény… ale
slyšely jsme, že špíčky a kulatá bříška
jsou teď hot, takže to vlastně nevadí.
Ale hlavně nezapomínejte, dám y a
pánové, že i v tomto období je potřeb a o sebe řádně peč ovat – podívejte se, jak pěkný make-up a hairstyle
m á Julian!
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A c o rozhodně zůstane v
naší paměti je dechberoucí krokodýl Janík a
mořská víla Johanka! To
je zkrátka radost pohledět.

A poslední tip, jak jít s dobou, je interní přímo z rady… nějak se nám rozmohl takový nešvar a všichni si stříhají ofiny!!! W haat? Asi na tom něc o
bude, jdete d o toho taky?! :D (ale zeptejte se rodičů, žádná překvápka
z koupelny)

Když už jsme tedy zmínily tu školu, stajl alá profesor*ka také není k zahození. Tento trend objevili už i Verča sDavčou.

Že je oversized-móda stále hit? Tomůžeme
jenom potvrdit! O b a palce hore!
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Moje malé radosti
Teď více než kdy jindy, je potřeba si každý den dělat malou
radost. Když se totiž naskládají, vznikne z toho dobrá nálada,
kterou málo c o (kdo) zkazí.
Rozhodla jsem se, že si chci své radosti nějak uschovat, fotkou, zápisem nebo krásnou vzpomínkou podle toho, jak se
mi bude v danou chvíli chtít.
Snažím se to každý den plnit a uvědomovat si krásu všedního
dne. Někdy to jde samo a někdy je to docela dřina.
Sepsala jsem si své radosti, které mě těší poslední dobou, a
chci se o ně svámi podělit.
Tak tady je mých 15 věcí, co mi vykouzlí úsměv na tváři:
1. večerní čtení + zachumlání v d e c e s kočkou a pejskem
2. nová vintage halenka
3. černý čaj s mandlovým mlékem
4.dlouhá procházka s mamkou a objevování nových
tras
5. koupě budíku
6. vstávání v 8:00
7.být minimálně hodinu ráno
v županu
8.tak akorát uvařený vajíčko
s kukuřičným krekrem a paprikou ke snídani

9. tvarohová pizza
10.dlouhý telefonát s
kamarádkou
11.užívání si jarního
sluníčka
1 2 . p o dlouhééé d o b ě
večerní jóga
13. tulipány
14.velký úklid podle
Marie Kondo
15.úspěšná
prezentace ve škole

Budu m o c ráda, když si i vy napíšete svůj seznam věcí, které
vám přináší radost, a ještě raději budu, když nám své seznamy radostí pošlete na mail, fb, nebo insta.
Mějte se krásně a radujte sesmaličkostí!
Vaše Annie
14
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Křížovka

Celá rodina i s našima 11 kamarády jsme si vyšli na výlet na vyhlídku v Jizerských horách. Z vyhlídky byl krásný výhled na zasněžené
kopce, ale m ě spíš zajímalo, jak to vypadá okolo, a tak jsem vlezla
p o d vyhlídku. Tam jsem našla rampouchy a vzhledem k tomu, že
mi bylo 8 let, tak jsem si hned jeden nebo dva rampouchy utrhla.
Dlouhou dobu jsem se pak válela ve sněhu a oblizovala rampouchy. Najednou mě napadlo, že bych to mohla ukázat m ám ě a
tak jsem za ní běžela, jenže nahoře už nebyl nikdo, koho bych znala. Vyběhla jsem ven před vyhlídku, ale t am taky nikdo. Došlo mi,
že už asi všichni odešli a nevšimli si toho, že chybím. Začala jsem
brečet. Když jsem došla na rozcestí, tak už jsem dál nešla, protože
mi byla zima. Sedla jsem si na kámen a začala jsem se bát, že si
m ě někdo odnese a už nikdy neuvidím rodinu. Radši jsem zavřela
oči. Najednou na mě někdo začal mluvit. Otevřela jsem oči a zjistila, že na mě mluví nějaká paní s pánem. Když na mě promluvila
znova, zjistila jsem, že jí nerozumím ani slovo. Byli to nějací Němci
a p o chvíli mi dali kapesník a odešli. Ještě chvíli jsem tam seděla
a brečela. Najednou m ě napadlo, že vím, kudy se jde k autu a že
t am dřív nebo později přijdou i ostatní. Vydala jsem se tedy k autu.
Chvíli jsem běžela a najednou slyším, jak někdo volá moje jméno.
Koukám, kdo to je a vidím strejdu Štěpána a hned za ním běží
táta. Rozběhla jsem se k nim. Táta m ě chytil a pevně m ě objal,
a pak mě nesl zpátky, odkud přišli. Po chvíli jsme potkali i mámu
celou vystrašenou. A tak jsme se všichni našli.

Matylda
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Nápověda: Jste opravdu v koncích a nevíte? Prozradím
vám první slovíčko. Podle obrázků vidíme, že jde o déšť a
luk. Německy Regen a Bogen, tedy složenina Regenbogen,
což v češtině znamená duha. Do křížovky tedy vyplním slovo
duha.

Ztracená vyhlídka

Němčina je známá skládáním jednotlivých slovíček za účelem vzniku nového slova s podobným nebo úplně jiným významem. Celkem mě baví přemýšlet n ad tím, c o některá
složená slova znamenají a ze kterých jednotlivých vlastně
vznikla. Někdy se d o toho ale zamotám tak, že už ani nevím,
jestli přemýšlet česky nebo německy. Pro jistotu m á m u sebe
vždy slovník a hledám si slovíčka, jak je psát nejen německy,
ale hlavně i česky.
Zkuste si to také v křížovce a pokud doplníte správně slova,
dozvíte se konec vtipu níže:
„Víte, že k upletení jednoho svetru je třeba tří ovcí? Já teda
ani nevěděl, že ovce …“
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Tvarohový velikonoční beránek podle Sabri

6) Po vychladnutí vyjměte z formy, posypte
moučkovým cukrem a

Na přípravu tvarohového velikonočního beránka budete potřebovat:
●
225 g hladké mouky
●
250 g tvarohu
●
200 g másla
●
200 g m oučkového cukru
●
4 vejce
●
1 balení vanilkového cukru
●
1 balení prášku d o pečiva
●
citronovou kůru
●
špetku soli +
máslo/olej
a mouku/kokos na
vymazání nádoby

DOBROU CHUŤ!

Hudební okénko

A jaký je vlastně postup?
1) Rozehřejte si troubu na 180°.
2) V misce promíchejte mouku, prášek d o pečiva a sůl. Do druhé větší mísy dejte vejce a
o b a cukry. Vyšlehejte metlou d o světlé pěny.
3) K vyšlehané pěně z vajec a cukrů přidejte
tvaroh, citronovou kůru a rozpuštěné máslo.
Opět vyšlehejte d o světlé pěny. Přidejte suchou směs (mouka, prášek d o pečiva, sůl) a
postupně zapracujte.
4) Formu na beránka vymažte máslem/olejem a vysypte moukou/kokosem. Poté d o
spodní formy opatrně vlijte připravené těsto a
zakryjte horním dílem formy.
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5) Beránka peč te v troubě předehřáté
na 180° asi 45 minut. Ke konci pečení
beránka otestujte vpichem špejle. Pokud bude beránek již upečený, nemělo by se těsto na špejli ulpívat.

Pandemické období je těžké pro všechny kulturní odvětví. Divadla
nejsou otevřena, koncerty se nekonají, snad jen mistři štětců a per nikterak na svém působení nestrádají. Jakožto muzikant a člen hudební kapely mohu říci, že můj hudební duch překvapivě za poslední rok
příliš netrpěl a ani netrpí. Pravda, není nám umožněno vystupovat,
což je pro všechny kapely důležitý existenční pilíř, leč na druhou stranu m á m e spoustu času a prostoru
věnovat se nové tvorbě, vylepšování
tvorby staré a pořádně se připravit
na snad již brzké vystupování. Nejsem nadšený, že živá kultura již přes
rok v podstatě není, ale zároveň vidím v tomto neblahém období možnosti, které by se mi možná normálně ani nenaskytly, a jsem za to rád.
Proto všem muzikantům, hercům, tanečníkům a dalším doporučuji využít
času, zlepšovat se, rozšiřovat si obzory, poznávat nové žánry (já si zamiloval nu-metal a jazz), sledovat Sojku
na Instagramu a připravovat se na
znovuožití české kultury.

Adam
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Málokdo je tak mezinárodní jako Emilka - napůl Češka, napůl Bel- gičanka,
jezdí na česko-německé tábory a studuje evropskou ško- lu (kde se učí čtyři
jazyky). Aby toho nebylo málo, jejím novým domovem se teď stalo Holandsko.
Jaké je a jak se tam dostala? To se dozvíte přímo od ní v článku níže.

Studium v Holandsku
Ahoj, jmenuji se Emílie. Je mi 15 let a jsem Čecho-Belgičanka. Nedávno jsme se já a moje rodina odstěhovali na studijní rok d o Holandska. Důvod k tomuto rychlému odstěhování byl Brusel a moje
bývalá škola. Atmosféra, která byla ve škole, byla nepříjemná a
psychicky náročná. Rodiče se tedy rozhodli změnit okolí a vyzkoušet něco nového. Našli jsme v severním Holandsku, v Bergenu, evropskou školu, kde jsme mohli pokračovat ve stejném vyučování
jako v Bruselu.
Holandsko je m o c pěkná země. Lidé tu jsou milí a příroda je překrásná. Tento rok byla největší zima za deset let. Zamrzly tu kanály
a jeli jsme si zabruslit. Ani ne týden potom tu začalo jaro. Je teplo,
rozkvétají krokusy a brzy už se začneme koupat v moři. Příští týden
jdeme opět p o dvou měsících lockdownu d o školy.
Emílie Mlsová

Jazykové okénko
Je to vlastně taková naše m agick á vlastnost - komunikovat, dorozumívat
se s kamarády, sdílet myšlenky a pocity otevřeně. K tomu každý z nás
používá jazyk. Aby komunikace mohla být bezpřekážková, nejlépe ten
samý. Na naší planetě m ám e přes 7 000 různých jazyků, jiných struktur a
zvuků, pomocí kterých se dorozumíváme. Mluvit cizím jazykem je jako mít
jinou duši, každý jazyk m á své speciality a charakter.
Některé dom orodé kmeny v Austrálii mluvící jazykem Thaayorre nepoužívají doprava, doleva, rovně, dozadu apod., nicméně místo toho by tře- b a
řekli: Ou, hele, máš mravence na tvojí jihovýchodní noze. Nebo na- příklad: Posuň
ten hrnek trochu víc na severozápad. Tito lidé mají právě díky tomu extrémně
vyvinutou orientaci a vždy vnímají své okolí naprosto
prostorově
precizně. Kdybychom lidem z našeho prostředí předložili pět kartiček s
lidmi rozdílných věků a požadovali byc hom p o nich, aby je srovnali
podle času (od nejmladšího p o nejstaršího) udělali by to zprava doleva.
Lidé z těchto domorodých kmenů by to ale ovšem udělali tak, aby na
východě vždy byl člověk na obrázku nejmladší, protože věří, že
stárneme směrem na západ. (Tímto se dokonce zabýval Einstein v teorii
relativity, takže to vypadá, že mají pravdu). Kdybychom jim tedy předložili set kartiček, vždy by ho srovnali jinak, nikoliv zprava doleva jako my,
nicméně v závislosti na okolí světových stran. Což m ě osobně asi nejvíc
fascinuje.
Je pozoruhodné si uvědomit, jak opravdu zajímavou a inspirativní věcí
jazyk je. Fakt, že ne každý na této planetě používá stejný lingvistický systém a že toto může ovlivnit i to, jak myslíme a jak své okolí a myšlenky vním ám e. I primitivní kmeny, které m y vnímáme jako prostomyslné, mohou
ve svém jazyce používat něco, c o se zdá jako opravdu pokrokové, c o se
v našich jazycích vůbec nenachází.

Šimon
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Řada z vás zná Andělku Kožiakovou z táborů. Ne každý ale ví, že je nejen členkou Sojky,
ale i skautkou. Jak vznikl Skaut? Jaké jsou jeho hlavní my- šlenky? Jak probíhají
skautské schůze a jak vše funguje v době koronavi- ru? To všechno a ještě více se
dozvíte v jejím článku.

Skauting
Asi bych začala tím, že bohužel spousta lidí skauting odsuzuje, pouze na
základě toho, o č e m si myslí, že skauting je. A o č e m tedy je? Je o partě
lidí, která sdílí stejné ideály, je to prostor, kde vznikají přátelství na celý
život. Skauting ovlivní Vaše vnímání světa a d á směr, kterým můžete jít.
Vyrůstat ve skautském oddíle znamená chopit se šance žít naplno, být
aktivní a najít si vlastní místo ve světě.
A jak to všechno začalo? Jedním letním táborem pro 20 britských kluků
v roce 1907. Za myšlenkou skautingu stojí hlavně Robert Baden-Powell,
voják a válečný hrdina, který si všímal, že děti nejsou jako dospělí. Kupříkladu zpozoroval, že děti místních obyvatel si bez problémů a rády hrají
s dětmi koloniálních vojáků, zatímco mezi dospělými vládne odměřenost
či snad i nevraživost. Také si uvědomoval, že v rozporu se svým věkem
dokáží být i velice samostatné a schopné, když je využíval jako spojky
pro předávání zpráv a informací nebo jako ošetřovatele. Při vymýšlení
skautingu tedy počítal s tím, že děti najdou daleko snadněji společnou
řeč, využil dětskou touhu p o dobrodružství a pobyt v přírodě.
Nezávisle na Badenu-Powellovi přišel v USA ve stejnou dobu Ernest
Thompson-Seton s myšlenkou woodcraftu, tedy lesní moudrosti. Na rozdíl
o d Baden-Powellova skautingu, který se zakládal na křesťanských hodnotách, úctě k řádu a formálním autoritám, si Seton se svým woodcraftem zakládal spíše na rozvoji individuality, úctě k přírodě a jejímu poznávání, získávání zálesáckých dovedností a respektu k původním národům
Ameriky.
Tyto dva směry tedy, a č stavěli na stejných základech, velice brzy šli každý svou cestou a český skauting je jedním z mála, kde jsou uplatněny
oba. K nám přivedl skauting Antonín Benjamin Svojsík, kterého myšlenka
zaujala a vydal se d o Anglie, ab y se s ní seznámil blíže. Po svém návratu
vytváří první malý oddíl ze svých studentů a vydávají se na první tábor.
Skauting se i u nás chytne a stejně jako ve světě, vznikají i první dívčí
oddíly. Přesto, že byl u nás skauting několikrát zakázán, se vždy vrátil a
pokračoval ve své činnosti. I během zákazů však skauti nesklápěli hlavu.
Mnoho oddílů fungovalo ilegálně p o d hlavičkou jiných organizací, či se
dokonce účastnilo odboje, nebo pom áhalo lidem přes hranice d o exilu.
Dnes je v České republice kolem 68 tisíc skautů a již 31 let se skautuje bez
přerušení - to je zatím nejdéle ☺.
Dost už ale historie. Jak to probíhá na takové normální schůzce nebo
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táboře? Často to může vypadat, že se pouze hrají hry, ovšem za každou
takovou hrou se skrývá něco, c o se tím naučíme, ať už je to spolupráce
dětí v družině, nebo cokoli jiného. Ze skautských táborů si pak člověk
přiveze ty nejkrásnější zážitky, na které třeba dnes, když sedí dom a, může
se smíchem vzpomínat. Čeští skauti jsou jediní na světě, kteří přespávají v
podsadách – stan pro dva, který m á dřevěný základ a střechu z plachty.
Já jsem v podsadě ale osobně nikdy nespala, protože náš oddíl i celé
středisko je inspirováno indiánskou symbolikou a přespáváme v indiánských tee-peech, d o kterých se nás vejde až osm. Samozřejmě záleží na
skladnosti členů :D.
Nyní, když se nemůžeme s dětmi vídat, scházíme se i nadále jednou týdně online a pokračujeme i přes složitosti v chystání programů. Takto teď
funguje, dovoluji si říct, spousta oddílů v republice. Já například vedu
družinu skautek a příští schůzku se chystáme péc t muffiny☺. I malé děti
to s počítači díky tomu, že se přes ně učí, zvládnou a rády se alespoň
takto vidí se svými kamarády.
Zakončit svůj článek mohu snad jedině tím, že skauting doporučuji každému, protože určitě nikdy není pozdě začít.

Andělka
VYPRÁVĚNÍ ZEVŠEDNÍCHDNÍ
Mé školní dny byly j eden 24hodinový k olotoč. Začal ráno v 7:00 prvním budíkem, p o kterém v 7:30 zazvonil další, n a který už jsem musela
vylézt z postele. Do jedné hodiny jsem seděla za p o č í t a č e m a b u ď
byla n a online h o d i n á c h n e b o si dělala úkoly. V jednu hodinu byl
o b ě d a pak už jsem m ěla volno. Většinou. Někdy to skončilo tak, že
jsem za sešity seděla až d o večera.
Přibližně n a začátk u února jsem si uvědom ila, že je n a čase začít se
sebou n ě c o dělat. Na to, že v Tlučné žiju 13 let, se vů b e c nevyznám
v Tlučenském lese. Rozhodla jsem se to ted y napravit. Začala jsem
pravidelně c hodit n a procházky d o lesa. O d
rodičů jsem dostala tip, jít se podívat n a bunkry v lese, o kterých jsem d o té d o b y nevěděla .
Občas, když bylo venku hezky, jsem si šla zaběhat a večer jsem zač ala cvičit. A s hrdostí m oh u
oznámit, že se mi m oje fyzička pom alu ale jistě
vrací.

Natálka Válková
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VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
Ahoj,
dnes jsem si pro Vás připravila velice jednoduché DIY. Velikonoce se nám blíží velkou rychlostí. Nechtěla jsem však dělat
DIY na ,,klasickou“ velikonoční výzdobu,
proto jsem vybrala něco nezvyklejšího.
Vůbec se toho nemusíte bát, je to velmi
jednoduché.

Co budete potřebovat?
- Nůžky
- Hřeben
-Bavlnky nebo makrame přízi
(Bobbiny)
- Lak na vlasy

Krok 1:
Nastříhejte si bavlnku následovně: Delší kus o délce asi 75 c m a
pak krátké o délce 16 cm, alespoň 25 kusů. Záleží na Vás, jak m o c
velké peříčko chcet e mít.
Krok 2:
Připravte si velký kus bavlnky, který přeložíte a následně všechny
malé. Malou bavlnku položte p o d tu velkou, konce směřují doleva. Další položte nahoru nad ni, ale opačným směrem. Provlečet e konce bavlnek ,,očkem“, viz
fotka. Tímto způsobem pokračujete dál, vše záleží na tom, jak m o c
velké peříčko chcete mít. Začínejte o d středu velké bavlnky a pak
na konci udělejte poslední dole
u přehnutí a stáhněte ostatní k ní.
Vždy dělejte uzlíky pořád stejným
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způsobem! Můžete
začít klidně o d středu, všechny uzlíky si
pak můžete kdykoli posunout.
Krok 3:
Teď ta nejzábavnější část. Roztřepování bavlnek. Každý uzlík si nejprve ještě jednou pořádně utáhněte. Pomozte si zprvu nůžkami,
půjde to trochu ztuha. Rozčesávejte konce opatrně. Dejte si s tím
opravdu práci! Až je budete mít dostatečně roztřepené, vystřihněte je d o tvaru peříčka. Můžete si udělat papírovou předlohu,
nebo to zkuste bez ní. Až dosáhnete perfektního tvaru, následně peříčko zafixujte
lakem na vlasy, aby se dále netřepilo a
netrčely z něho nitky.
A máte hotovo!XD
Můžete si jich vyrobit více a pak jen
zavěsit na okno, na záclonu, na
větvičku... Doufám, že Vám to půjde
a přeji hodně štěstí s výrobou. :-)

Julča
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