PROGRAM VLČAT
……...
Rysové 
+
Svišti

….........
únor 2015
Pondělí 2.2.
/

úterý 3.2.- Schůzka 17:00-18:30

Kolik je hodin? Jak dlouho trvá schůzka? Kdy bude konec? Jak dlouho asi trvá minuta? Jaký je
vůbec měsíc, roční období? Dnešní schůzka si bude tak trochu zahrávat s časem. Starší už jistě vědí, a tak
to těm mladším určitě rádi vysvětlí.

Pondělí 9.2.
/

úterý 10.2.

- Schůzka 17:00-18:30
Naučíme se orientovat v jízdních řádech městské hromadné dopravy a naplánujeme si společně
cestu do víkendového bazénu.

Sobota 14.2. / neděle 15.2. - Bazén
Na výběr bude ze dvou termínů, bližší informace získáte na předchozí schůzce

Pondělí 16.2.
/

úterý 17.2.

- Schůzka 17:00-18:30
Když už umíme cestovat po Praze, dnes nás potká cestování mimo město. Třeba jízdní řády vlaků
vypadají úplně jinak. A jestlipak víte, kde zastaví vlak, když přijede na čtvrtou kolej?

Pondělí 23.2.
/

úterý 24.2.- Schůzka NENÍ - JARNÍ PRÁZDNINY

Pondělí 2.3.
/

úterý 3.3.- Schůzka 17:00-18:30

Dnes se podíváme na to, co skauty navenek odděluje od ostatních lidí - na skautský kroj! Povíme
si, k čemu je dobrý, co se na něm nosí a jak se nám mění od vlčete po vedoucího.

Předběžné termíny výprav:

Těšíme se na Vás:

Datum

Den

Akce

14.2. a 15.2.

so, ne

Bazén (na výběr dva termíny)

6.- 8.3.

pá-ne

Vícedenní výprava

21.3.

so

Skautský ples (pro rodiče)

3.- 6.4.

pá-po

Velikonoční středisková výprava

19.4.

ne

Výprava Rysů a Svišťů

1.-3.5.

pá-ne

Vícedenní výprava Rysů a Svišťů

16.5.

so

Výprava

5.-7.6.

pá-ne

Vícedenní výprava do Vlčích skal

20.6.

so

Výprava Rysů a Svišťů

18.7.-1.8.

so-so
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