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Milé včielky, vĺčatá, skautky, skauti a rarovia!

Byť skautom je super

<3

Prajem príjemné čítanie Hejkala

-Eviku



3

Tri vrcholy

Ako bolo na Podvrazníku

Rozhovor s Eliškou Pastierikovou

Bačerove a Vladkove vtipy

Podsada

10 zvieracích zaujímavostí

Preèo sú modré zvieratá v prírode tak vzácne?

Skaut je rytier

Vianočné muffiny

Omaľovánka

Komix

5

6-7

8-9

10

12-13

15

16-17

18-19

20-21

22

23

OBSAH



4

- Kaťa



Chýbajú ti výzvy? Chodíš stále na prechádzky, ale už dlho si nebol 
na poriadom výlete v prírode? Chcem ti predstaviť túto skvelú výzvu, 

ktorú už možno poznáš. Môžeš vytiahnuť von svojich kamarátov, 
rodinu alebo družinu a určite budeš mať pri tom super zážitok a 

zažiješ dobrodružstvo :)) Poď do toho, dotkni sa vrcholu!

PODMIENKY SPLNENIA

Vystúpim na 3 vrcholy vyššie ako 
1600 m nad morom. Každý vrchol 
treba dobýjať zospodu, čiže z 
poslednej podhorskej obce alebo 
strediska. Najvhodnejšie je každý 
vrchol zdolať na jednej samostatnej 
výprave. Prebehnutie z kopca 
na kopec počas jednej horskej 
hrebeňovky sa neráta za dosiahnutie 
2 vrcholov. Takisto sa neráta 
vyvezenie sa lanovkou, či doprava 
autom blízko vrcholu.

     VYŠŠIA ÚROVEŇ

Rangeri, rangerky a starší si môžu splniť náročnejšiu verziu 
výzvy Tri vrcholy. Všetky podmienky ostávajú rovnaké s tým 
rozdielom, že je potrebné dobyť vrcholy  vyššie ako 2000 m 
nad morom. Príslušná nášivka sa líši iba farbou vlajočiek na 

vrcholoch – sú červené.

-Zuzka
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- Kaťa

TRI VRCHOLY



A k o  b o l o  n a  
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Tie naj  hlášky z tábora. . .

Ten kaleráb je takisto môj ako aj tvoj! 

IIÁÁÁÁÁJ!

Kto?

Je to šváb

vulevu kušé avek muá

Fašisti vyhrali

Ahojte

Prepáčte nepočuli sme, že je nástup.

Čo si kár? Taksikár!!

Nevidel niekto Tyčiho?

Vĺčatá počas omše: “ona ľúbi pomarančéé.” 

Však slnko už dávno vyšlo!

Je to delo.

Niekto počas prepadu: “ĽUDOOOOO!!!”

Pokazila sa mi posteľ. Môžem spať v tvojej.

Ahoj (ahoj, ahoj, ahoj, ahoj)

Babijeden

Roxor: “Sára je Hitler!”

Tristan? O päť minút je večera, choď nakúpiť!

Pes je úchyl

FBI ruky hore

Ej bisťu márnosť šedivá (asi)

“Wonder, kedy bude večera?” “Pohodeee.”

Zas ty?



Naše naj momenty.. .

zapaľovanie táboráku
etapa, opisovanie mapy - úplný chaos

zlodej ukradol namiesto zmrzliny maslo

cez moju nočnú bol prepad:(

umývanie sa s Ivanom počas najväčšej búrky

táborák
ako som niesla vlajku

hry s Francúzmi

stavanie družinového miesta

šatkovaná s Ivanom

šatkovaná so Štruplom, čo sa trošec zvrhla

jedenie vlčiackeho pudingu (kto vie, ten pochopí)

môj kamoš Jonáš bol v obchode 
a zaplatil, ale predavačka mu 
nemohla vydať peniaze, lebo 

platil 10eur, tak jedna babka za 
ním zaňho zaplatila, čiže to mal 

zadarmo

obľúbený zážitok z tábora: celý tábor (vĺča)

keď bola večera načas

umývarka

- Eviku

 P o d v r a z n í k u
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Prečo vtáci na zimu lietajú na 
juh? 

Lebo chôdzou by to bolo ďaleko.

Čo smrdí ako 
modrá farba, ale nie 
je to modrá farba? 

Červená farba.

Aký je 
rozdiel medzi 

žirafou a 
cibuľou?

Plačeš pri tom, 
ale do guláša 
to jednoducho 

patrí.

Dvaja policajti vyšetrujú 
odtrhnutú hlavu pred kinom. 

Prvý povie: 

“Musíme to zapísať, ja budem 
diktovať a ty píš: Pred kinom sa 
našla-” v tom ho preruší druhý: 

“Prepáčte že vás prerušujem, ale s 
akým i je kino?”

“Neviem. Tak ju kopni radšej pred 
divadlo.”

Vieš čo je 
kanibalistická 

kačka? 

Špekačky.

Bačerove   a   Vladkove
 

vtipy

-Mal10
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-Tami

10 ZVIERACÍCH ZAUJÍMAVOSTÍ

Gorily si stavajú 
hniezda na 

spanie. Použijú 
ho ale iba raz.

Medúza druhu 
Turritopsis dohrnii je 
schopná vrátiť sa do 

štádia polypu, takže je 
vlastne nesmrteľná.

Húsenice vijačky 
voštinovej vedia 

skonzumovať 
plast.

Hrochy spia pod 
vodou a počas spánku 

sa vynoria, aby sa 
nadýchli.

Jedna včela 
vyrobí za svoj 

život jednu 
lyžičku medu.

Keď netopier 
vyletí z jaskyne, 

väčšinou sa 
vždy dá naľavo.

Pštros nedokáže 
bežať pospiatky.

Na každého človeka 
na svete pripadá 
milión mravcov.

Modrooké mačky sú 
väčšinou hluché.

Prehistorická veverička Scrat 
z doby ľadovej bola pôvodne 

vymyslená, až kým v roku 
2011 neobjavili jej skutočnú 

skamenelinu.

Škorpión vie bez 
jedla prežiť aj rok.
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P r e č o  s ú  m o d r é  z v i e r a t á      v  p r í r o d e  t a k  v z á c n e ?

Určite ste si všimli, že sa 
modrá v prírode vyskytuje 
fakt málo. Nemáme žiadne 
modré psy, ani medvede. 
Keď už je niečo modré, 

tak sú to ryby, vtáky alebo 
hmyz. 

Pigment v srsti, perí alebo 
v koži zvieraťa skoro 

vždy závisí od potravy 
prenášajúcej informácie. 

Taký pestrofarebný kolibrík 
nám teda naznačuje, že 
jeho jedálniček tvoria 

rastlinné šťavy z farebných 
rastlín. 

Pri motýľoch je to trošku 
inak. Ich sfarbenie akoby 

odkazuje správy ostatným 
živočíchom. Krikľavo zelený 
motýľ svojou farbou hovorí, 

že je  jedovatý alebo 
oranžový motýl naznačuje, 

že je jedlý. 

Ani jedno z týchto 
vysvetlení neplatí pre 

modré zvieratá. Tam nie 
je zdroj farby v pigmente. 

Modrý pigment v prírode až 
na jednu výnimku nie je.

Nie všetky sfarbenia sú 
vytvorené rovnako. Ak sa 

priblížime mikroskopom na 
motýlie krídla, tak uvidíme 

malé častice, z ktorých 
sú krídla vytvorené. To 



- Noem

záleží na druhu motýla, 
že aké sú. Pri modrom 

motýľovi morpho na týchto 
malých časticiach uvidíme 
malé lupene. Ak ešte viac 

priblížime mikroskop, 
nájdeme malé tyčinky, 

čo pripomínajú vianočné 
stromčeky. Vďaka týmto 
“vianočným stromčekom” 
sa odráža modré svetlo, 

a tak vzniknú krásne 
modré motýle. Môžeme 
si všimnúť tento jav aj 

keď meníme uhol pohľadu 
alebo inak naštelujeme 

svetlo pri ich pozorovaní. 
Menia farbu, ako keby 

boli holografické. Krídelká 
týchto modrých motýľov sú 

od prírody nepremokavé. 
To ale neplatí pre alkohol. 
Po namočení do alkoholu 
sa zrazu z modrej farby 
stane zelená, ale hneď 
ako alkohol vyprší budú 

zase modré. Existuje zatiaľ 
jediná výnimka. Obrina 
olivovokrídla (nessaesa 
obrinus) má chemicky 

vytvorený pigment a je pre 
vedcov stále záhadou.

Na pierkach sa toto 
“pravé” sfarbenie zisťuje 
oveľa jednoduchšie. Stačí 

zdvihnúť modré pierko proti 
svetlu a hneď uvidíte, že nie 

je modré :D
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P r e č o  s ú  m o d r é  z v i e r a t á      v  p r í r o d e  t a k  v z á c n e ?
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POTREBUJEME:

V i a n o č n é            m u f f i n y

20

300g múka polohrubá/bezlepková múka 

1 kypriaci prášok do perníka

180g cukor

2 vajcia

300 ml mlieko (sladké, acidofi lné alebo voda)

3 PL lekvár 

2 PL med

100 ml olej

2 - 3 PL kakao tmavé

podľa chuti kúsky čokolády, drvené orechy, sušené hrozienka …



Dobrú chuť <3

POSTUP:

- a

1. Vyšľaháme cukor s vajíčkami, potom pridáme 
postupne mlieko, olej, lekvár a med a zľahka 
vymiešame. Potom pridáme múku zmiešanú 
s kypriacim práškom a kakaom. Podľa chuti 
pridáme nasekanú čokoládu, orechy,… 

Cesto vylejeme do košíčkov na muffi ny. 

 

2. Pečieme pri 180°C 20-25 minút. (Vrch môžeme 
posypať práškovým cukrom alebo potrieť 
džemom a poliať roztopenou čokoládou.)

V i a n o č n é            m u f f i n y

21



OMAĽOVÁNKA
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