
Světluškám       

 

Milá světluško, 
 

protože se v pondělí nemůžeme sejít v klubovně (před ní, za ní, 

na ní ani vedle ní a už vůbec ne pod ní) a přesto nechceme 

zahálet, posíláme pár nápadů, jak přežít dobu bez družinovky, 

než se zase setkáme. 
 

Některé úkoly jsou rozděleny na mladší a starší. Úkoly 

označené jako pro mladší jsou pro všechny, kteří jsou v 2. třídě 

a pro všechny kteří jsou v 3. a 4. třídě jsou úkoly označeny jako 

pro starší.    
 

1. Nemůžeme si zahrát honičku, ale rozproudit krev a 

zlepšit náladu si můžeš těmito jednoduchými úkoly: 

 

• podlez nebo oblez stůl 

• udělej 5 kotrmelců 

• přeskoč přes švihadlo nebo vázačku 10x dopředu, 

10x dozadu + cokoli dalšího chceš 

• přeskákej z jednoho pokoje do druhého jako žába 

a klidně si k tomu zakvákej, ať tě slyší ostatní 

žáby 

• běž ven a vyhoď míč aspoň 3x co nejvýše do 

vzduchu 
 

2. Vydýchat se po tomto tělocviku můžeš u spojovačky z 

časopisu Světýlko říjen 2020. Najdeš ji na straně 22. 

Kdo nemá časopis, hledá přílohu k tomuto dopisu. 

3. A teď nám bude muset pomoct náš mozek a šikovné 

ruce. Zkus si uvázat uzel, ale pozor ať se nezauzluješ. 

Pokud uzel ještě neznáš, zkus ho uvázat pomocí návodu: 

 

• Pro mladší 

 
• Pro starší  



4. Vyřešíš tohle? 

 

• Pro mladší 

i. Z 12 sirek vytvoř 

obrazec s 5 čtverci. 

ii. Ze 17 sirek vytvoř obrazec s 8 čtverci. 

• Pro starší 

i. odeberte dvě zápalky tak, aby zůstaly 

pouze 2 čtverce 

ii. přeložte čtyři zápalky a vytvořte tři čtverce 

iii. přeložte dvě zápalky a vytvořte šest 

čtverců 

 

 

5. Tento úkol je i není jednoduchý, ale určitě ho zvládneš: 

• Pokus se každý den vykonat alespoň jeden dobrý 

skutek. Například něco, co druhému pomůže, i 

když o to nepoprosil. Nezapomeň, že dobrý 

skutek je takový, který vykonáš sám od sebe, aby 

si udělal něco pro druhého. Nespleť si dobrý 

skutek s povinnostmi doma, pokud tě rodič 

požádá například o vyhození plného koše, 

nejedná se o dobrý skutek. 

6. Poslední bod máš na odreagování a odpočinutí, podívej 

se na toto video: 

• https://www.youtube.com/watch?v=uMyjVFF7m

VY&ab_channel=GalganMusic 

 

Pokud si úkoly splnil rychle a rád by ses věnoval něčemu 

skautskému, prohlídni si více časopis světýlko. Najdeš v něm 

různé příběhy, komiksy, hádanky, křížovky, skládačky, nápady, 

zajímavosti a mnoho dalšího.  

 

Měj se do dalšího setkání krásně a zdravě! 
 

Budeme se těšit!    Vedení Světlušek 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


