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Úvodník
Milá skautka, včielka, roverka, radkyňa,..
Práve držíš v ruke Predčíslo k nášmu novému
oddielovému časopisu. Hm, jedného pekného
dňa si moje mozgové bunky povedali, že toho
zrejme mám príliš málo a rozhodli sa pustiť do
tvorenia diela, ktoré máš pred sebou. Budiš,
(toto nie je reklama na minerálku ☺) vznikla
redakčná rada, ktorej som veľmi vďačná, že sa
rozhodla písať sem a zároveň znášať moje budúce komentáre
(Kde mám článok ?!). Dúfam, že neostaneme iba pri Predčísle, a
že úspešne splníme cieľ-aspoň tri čísla ročne.
Jasné, skoro som zabudla ! Redakčná rada nie je nijaká
uzavretá spoločnosť - ak máš čas, chuť a nápad, napíš, čo Ti srdce
ráči
a básnické
črevo
dovolí
a pošli
to
na
kaja.revajova@gmail.com . A môžeš sa tešiť na svoj príspevok
v novom čísle. Tak to by hádam aj bolo odomňa všetko, prajem Ti
príjemné čítanie ☺!
Kajka
(Tic-Tac)
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OZNAMY
Školský rok sa nám už začal a rovnako s ním aj naše družinové
schôdzky... Takto to teda bude vyzerať tento skautský rok:
Streda 15:30 – družinovka Gepardíc
(radkyňa Zuzana Majanová „Pakobylka“ – kontakt: 0902 837 774)
Štvrtok 15:30 – družinovka Farbičiek Čarbičiek
(radkyňa Michaela Ridzoňová – kontakt: 0908 826 136)

hLaSoVaNiE !!!
Hlasuj za názov, ktorý sa Ti najviac pozdáva pre náš časopis,
svoju voľbu prezraď Tvojej radkyni a teš sa na nasledujúce číslo !
A tu sú návrhy...
1. Diera v ponožke
2. Sylonki
3. Holé kolená
4. My-skautky
5. Cécile

Súťaž !
A aby toho nebolo málo, žiadnemu časopisu nesmie chýbať
motto. Redakčná rada sa už činila pri vymýšľaní názvov, teraz je
rad na Tebe, aby si prišla so super nápadom. Vymyslieť môžeš
hocičo - od jednej vety až po básničku a svoje výtvory posielaj na
kaja.revajova@gmail.com .
Tešíme sa !
Predčíslo
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BABINEC
…ako správny oddiel sme
si program počas roka trošku
spestrili a užili si čas aj bez
našich drahých junákov ☺
Na konci marca sme boli
vítať jar výletom do Slatinky,
kde sme si skúšali zapaľovanie
ohňa, ako aj starostlivosť o naše
,,ratolesti” - rákosie. Tiež sme sa
trošku postarali o prírodu a
pozbierali odpadky, ktoré boli
počas zimy skryté pod snehom.
Myslím, že aj keď nás bolo len 6,
jar sme privítali ako sa patrí.
No a čo by to bol za
skautský
rok,
nebyť
oddielovej chaty? V prvom
rade ďakujeme Minehahe za
ubytovanie na ich chate v
Hronovciach,
ktorá
sa
dočasne
stala
našim
bidielkom ☺.
Počas víkendu sa z
nás
stali
kuriatka
a
sliepočky, ktoré sa nakoniec zachránili pred strašným osudom a
mohli sa vrátiť domov. Mini výlet so strateným prasiatkom
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(živým) , korálkovanie, čajový dýchanek, rozcvička na kurací
spôsob, hľadanie slávneho kohúta, ktorý vraj vie lietať…
Proste Štrimflovská chata.
Miška

TESTÍK(ovanie)
Čaute ženičky! Táto “rubrika“ mala pôvodne obsahovať nejaký
ten testík, ktorého náplňou by bolo pozdvihnúť vašu náladu. Po
Predčíslo

Časopis 1. oddielu skautiek Štrimfle

6
úpornom surfovaní na internete som bola veľmi, veľmi
sklamaná - nič vyhovujúce som nenašla a ja aby som vymýšľala
niečo vtipné...to by nedopadlo dobre :) . Až som otvorila mail
a pozrime sa, prišlo mi toto! Test to síce nie je, ale tiež sa
zasmejete... možno :)

-Moja žena mi naznačovala, čo chce na nadchádzajúce
výročie. Povedala: ,,Chcem niečo, čo zrýchli z 0 na 150 za 3
sekundy.“
Tak som jej kúpil osobnú váhu.

-Keď som prišiel včera večer domov,
požadovala, aby som ju vzal niekam, kde je draho...
Tak som ju vzal na benzínovú pumu.

manželka

-Sedel som s manželkou pri stole na jej stredoškolskej
stretávke. Neustále sledovala opilca, ktrorý sedel sám pri
vedľajšom stole a pohrával sa s pohárikom. Opýtal som sa jej:
„Poznáš ho?“
„Áno“, vzdychla si. „Je to moja stará láska. Pokiaľ viem,
tak sa dal na pijatiku hneď po našom rozchode pred mnohými
rokmi a počula som, že odvtedy nevytriezvel.“
Povedal som: "Ó Bože! Kto by si pomyslel, že človek
môže oslavovať takú dlhú dobu?“
-Ráno stála manželka v spálni pred zrkadlom a prezerala
sa. Nebola spokojná s tým, čo videla, a tak mi hovorí: „Cítim sa
príšerne. Vyzerám stará, tučná a škaredá. Naozaj potrebujem, aby
si mi povedal nejaký kompliment, niečo pozitívne.“
Tak som odpovedal: „Na svoj vek máš zrak ako orol.“
Predčíslo
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-Snažil som sa presvedčiť manželku, aby kúpila súdok
piva za 14.95 eur. Namiesto toho si kúpila nočný krém za 7.95
eur. Povedal som jej, že po base piva vyzerá večer krajšia ako po
nočnom kréme.

-Keď sa nám pokazila kosačka trávy, manželka mi neustále
pripomínala, aby som ju opravil... Ale ja som bol vždy
zaneprázdnený. Na programe boli: auto, náklaďák, internet,
rybárčenie... niečo, čo bolo pre mňa o mnoho viac dôležitejšie.
Nakoniec prišla s nápadom, v ktorý dúfala, že zaberie.
Raz, keď som prišiel domov, sedela vo vysokej tráve a
strihala ju malými krajčírskymi nožnicami. Ticho som ju chvíľu
pozoroval a potom som vošiel do domu. Po pár minútach som sa
vrátil a podal jej zubnú kefku. Povedal som jej: „Keď skončíš so
strihaním, mohla by si pozametať aj dvor.“
Usmievavý čas praje Kaja :)

Plán akcií 2010
Milé Štrimfličky (a rodičia),
Teraz si otvorte svoje skautské zápisníky, diáre alebo kalendáre
a poznačte si, aké akcie sme pre Vás s radkyňami nachystali.
Predčíslo
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Vopred dúfame, že sme ulahodili každému a spolu si ich užijeme
v čo najväčšom počte☺
OKTÓBER 2010
 Šarkaniáda – dvojdňovka Špania dolina – Šachtičky
15. - 16.10. alebo 22. - 23.10.
 Vedecká hračka
 Nedeľné dielne
NOVEMBER 2010
 13.11. - výlet s prekvapením
 26.11. - oddielovka
DECEMBER 2010
 Mikulášska chata (zborová akcia)
 Veštenie na Luciu (a vymetanie kútov – čisto babská
akcoška)
 Vianočný večierok (zborová akcia)
Tešíme sa na Vás...
Drobec
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