
Milé světlušky, 
je nám líto, že se nevídáme na družinovkách ani na výpravách. Abychom ale nevyšly ze cviku 
anebo ty z vás, které třeba ještě ani na výpravě nebyly, aby cvik získaly :), na dnešní 
"dálkové" družinovce si tréninkově sbalíte (bez maminky!) velký batoh a necháte si 
zkontrolovat, jestli jste na nic důležitého nezapomněly. :) Pak se vydáte na čerstvý vzduch a 
trošku potrénujete, abyste svůj batoh i po Vánocích unesli. :) 

 

1) Zabalte si věci na dvoudenní výpravu do velkého batohu podle standardního vybavení (na 

webovkách). Nezapomeňte pití a místo na svačinu :) - tu tam balit nemusíte. :) 

2) Nechte někoho dospělého (rodiče, prarodiče, sourozence...) zkontrolovat, že jste nic 

podstatného nezapomněli sbalit a taky, že máte správně věci uloženy (těžké dolů, papuče 

nahoru, pití v dosahu, baterku a vybavení v dosahu apod.). 

3) Vytiskněte si přílohu "Jak si balit batoh" a vystřihněte věci a nalepte do papírového obrysu 

batohu, tak jak je máte sbalené a vybarvěte červeně ty, které jste při reálném balení 

zapomněli. :)  

4) Poproste nějakého dospěláka (rodiče, prarodiče, sourozence...), aby Vás vyfotil se 

sbaleným batohem reálným a papírovým batohem (s nalepenými a příp. vybarvenými věcmi) 

v ruce. - Pošlete nám fotky do příští neděle na mail: emkagaletova@gmail.com - zveřejníme 

je na stránkách. (DOBROVOLNÉ) 

5) Vložte/Vlepte si svůj papírový batoh do vašeho skautského deníku. 

6) Vyběhněte ven do parku, zahrady, předzahrádky, do lesa na výlet... a zkuste z přírodnin 

vyrobit/sestavit jednu věc, kterou vozíte na každou skautskou akci. - Budeme rádi, když své 

vyfocené výrobky opět budete s námi sdílet a pošlete na 

mail: emkagaletova@gmail.com (DOBROVOLNÉ). 

7) Udělejte na čerstvém vzduchu 20 dřepů, 1min stoj na jedné noze, 5 dřepů s výskokem a 20 

přeskoků přes švihadlo bez přerušení (máte-li švihadlo :)). Ať ten batoh unesete, až budeme 

moci zase společně vyrazit na víkend ven. :) Buďte fér a spočítejte si to sami správně. :) 

8) Ukliďte všechny sbalené věci z batohu na své místo a poděkujte za pomoc při družinovce 

vašemu "dospělákovi". :) 

My se těšíme, že na příští výpravě nikdo nezapomene šátek, baterku či uzlovačku a nenechá si 
papuče sbalené úplně na dně batohu. :) 

Za vedení zdraví  
Artemis a Maitrí 

 


