Měsíční korálky
Zpravodaj Lidu Medvědího potoka, rodičů a příznivců kmene * Wowapiska Oyate Mato Wakpalan, Ate, Ine, Kola

V měsíci padajících hvězd
Byli jsme na velkém kmenovém
táboře v Dračím údolí.
Po mnoha zážitcích se nám
podařilo najít dračí síň a navrátit
tak slávu zdejší zemi. I když
Morokoj s tím očividně nesouhlasil

27.-28.8. jsme
byli dělat něco
pro přírodu na
Uhliskách a
Čubernici
a ještě jsme
stihli vyrobit
nové
činčilárium
....

V měsíci velkých pavouků
... pak se začaly v DDM scházet všechny naše klany
Mývali vítají Aničku, Malého Vildu, Matouše, Hedviku, Pískle, Elišku, Káju a Káju, Davida a Chňapa; Bzučíci Martina a Jirku; Blatouši vítají Anitu, Koulu,
Svižníka a Lucku a jejich mluvčí je Šimon; Mloci přivítali Pěnkavu, Kryštofa, Frantu, Kristiána, Jirku, Andreje, Libora a Michala a Kachna je jejich mluvčí.
Sklípkani se rozrostli na 20 dětí, přivítali Anetu, Táňu, Tomáše, Kryštofa, Romana a Kubu. Blešivci vítají Fandu, Béďu, Kamilu, Terku a Milana. Ať se vám
u nás libí a máte u nás hodně kamarádů.

4.-6.9. jsme se vypravili po
stopách hry Jumanji

bylo stále veselo
nejen díky plchům

a poslední den se v lese objevila expedice Jukadža z města Imladis
Díky za 3Dtvořič! Nyní víme, že dinosauři žili skoro všude!

Na schůzkách hrajeme
různé hry. Blatouši,
Mloci, Mývali a Sklípkani
jsou na cestě k bráně
Helianta Hen 12.9. byla
výprava na Kosíř
a Vápenici

Mývali zabydlují zlatohlávky

25.-28.9. jsme byli v nádherném Podyjí

V měsíci padajícího listí
3.10. jsme v Rozáriu
přivítali na Jezevci
Čendovi asi 160
návštěvníků!

BooIsté
v nekonečném
světě fantazie

4.10. jsme se vypravili po
stopách dinosaurů a za ptáky
do Záhlinic, viděli jsme husy
velké, volavky bílé a stříbřitou
...
13.10. jsme zasadili asi 300
rosnatek a 17.10. jsme se
vypravili do Tovačova,
za ptáky a rybami

zahájili jsme výstavu
Příroda Olomoucka

V neděli 18.10. jsme vyrazili na další veselou výpravu, tentokrát do Dinoparku ve Vyškově.

V úterý 20.10. jsme
se pustili
do kontrolování
a oprav budek
v Rozáriu

A konečně vysněná výprava
na Minas Dinchoz. Není co
dodat. Dinosauři existují, mají
líhniště a svět je plný správných
paleontologů!

3.11. jsme dokončili kontroly budek v Rozáriu a v neděli 8.11. jsme vyrazili na l. pomoc lesu (a máme triceratopse!!!!)
Začali jsme vyrábět budky
do Rozária
a v Jeskyni probíhá
I. kmenová. Máme nové
rybky – rájovce
a za sumečka děkujeme
Vodnímu veverkovi.

A co chystáme ještě v blátivém měsíci a měsíci dlouhých nocí? Bude toho hodně, tak směle do toho!
14.11. akce Buteo I * BlaMloMývSkl
14.11. lesní brigáda Lašťany * BleBzM
15.11. lesní brigáda Svatý Kopeček * BlaMloMývSklBzM
21.11. lesní brigáda Svatý Kopeček * BleBzM
27.-29.11. Booštejn
27.-29.11. Pavučinka * BleBzM
4.12. vzpomínkový večírek * starší LMP a Upolín
6.12. závěť - městská hra + sněm kouzelníků * LMP
11.-13.12. vánoční Podomí * LMP (zájemci tak od 4. třídy)
14.-18.12. vánoční besídky klanů
18.12. bílé sovy – noční hra v Rozáriu * LMP

Jsme tu jeden pro druhého a to nás spojuje.
MOP Lid Medvědího potoka :
71/02 ČSOP UPOLÍN, Skřivánčí 23,
779 00 Olomouc 9
e-mail: upolin@upolin.com
náš web: www.upolin.com

Oddělení přírodních věd DDM Olomouc: Jaroslav Marx, Dům dětí a mládeže Olomouc
tř. 17. listopadu 47 , 771 74 Olomouc 1, tel: 585 223 233, mobil: 737418816
e-mail: panda@ddmolomouc.cz, informace o DDM: www.ddmolomouc.cz

CDM ČSOP: www.smop.cz zde můžete najít dost zajímavostí o činnosti mopíků v celé České republice, na začátku každého měsíce vydávané
JUVY – zpravodaj s radami, texty, fotkami ... občas se tam píše i o nás a vůbec

