
Morčata a zima 

Ahoj kamarádi a rodičové, 

po delší době je tu článek o tom, co jsme s družinou podnikali celou zimu. 

Konkrétně vám popíšu naší činnost během prosince, ledna a února. 

V prosinci jsme si společně povídali o ohních. Se starší 

družinou jsme si rozdělali oheň a společně 

jsme na tom ohni i uvařili čínskou polévku. 

Byla opravdu výborná… většině z nás se ani 

nechtělo domů, jen abychom ji mohli sníst. 

Z velkých tradičních akcí se v prosinci 

konaly oddílové Vánoce na Hrádku 

(Helfenburku u Úštěka). Této super akce se 

zúčastnili z naší družinky Máťa, Lucka V., 

Pepa a Anička.  

 

Těsně před vánočními prázdninami jsme si 

udělali magickou družinovku, kde jsme si 

rozdali dárečky, ozdobili stromeček a 

ochutnali spoustu cukroví. J 

 

První měsíc nového roku jsme věnovali 

stopám. Společně s družinou Jeden a 

půl litru srandy jsme se vydali podle 

mapy na několik míst po okolí 

klubovny. Na každém místě jsme splnili 

nějaký úkol a získávali jsme součásti 

stanu a věci pro přípravu čaje na vařiči. 

Na závěr hry se nám povedlo získat 

všechny potřebné věci, postavili jsme 

dva stany a uvařili si bylinkový čaj. 



Na závěr měsíce se Lucka s Pepou podívali do Krušných hor na německou 

stranu, za přáteli ze Steinbachu.  

 

Měsíc Únor byl ve znamení Zimní 

expedice a uzlů. Na programu družinovek 

byly hlavně uzle a také jsme si povídali o 

pásových turistických značkách. Víme, 

jaké mají barvy, jaká odbočka k čemu 

vede a i jak jsou velké.  

Z  uzlů už bravurně zvládáme vůdcovský uzel, lodní uzel 

navazovaný i nahazovaný, liščí smyčku a nejvíce se nám 

zalíbila rybářská spojka neboli autíčka. Taky jsme si ukázali osmičku, ambulantní 

uzel a pověděli pohádku k dračí smyčce. 

Na zimní expedici do Janova se z naší družinky 

podívaly bohužel jen Lucka s Aničkou, ale 

s ostatními účastníky akce si to parádně užívali.  

 

 

 

  


