Letní Totolan Wi
MĚSÍC VONÍCÍCH LUK * MĚSÍC BOUŘÍ * MĚSÍC PADAJÍCÍCH HVĚZD
Měsíční korálky
Zpravodaj Lidu Medvědího potoka, rodičů a příznivců kmene
Wowapiska Oyate Mato Wakpalan, Ate, Ine, Kola
Jsme tu jeden pro druhého a to nás spojuje.

30.6..2007

V dnešním Totolanu vám přinášíme malé ohlédnutí za bohatým a pestrým jarem. Všem žákům a studentům
přejeme hodně radosti z úspěšně zvládnutého školního finále. Drželi jsme pěsti našim na národním kole
Zelené stezky – Zlatého listu a chystáme se na tábory.
Krásné prázdniny plné pohody a zajímavých zážitků a setkání vám přejí náčelníci kmene!

Nad loukami poletují otakárci a spousta dalších
motýlů. Začíná čas koncertů rosniček a kuněk.
Užovky a ještěrky kladou vajíčka a rodí se malí
slepýšci a zmije…. Kvetou růže, hvozdíky,
mateřídoušky, len, lilie a trávy. Dozrávají třešně a
jahody. V hájích poletují zlatohlávci, roháči a ptačí
mláďata …
Narozeniny mají Kulíšek, Bob, Ondra P, Miranda,
Ondra a Tryskomyš

V létě se chystáme na dva tábory: 8.-15.7.

Ohlédnutí

Orlické putování a 11.- 26.8. bude Velký tábor
LMP.
Informace najdete v Kalendáři na našem webu.
Od 2.7. zahajujeme letní krmení zvířat, od 10.00 h
každé pondělí, středu a pátek až do konce
prázdnin. Budeme rádi, když pomůžete našim
svěřencům přežívat toto složitější období.

Fotografie z většiny našich akcí najdete na
www.upolin.com
( pro členy – LMP – kalendář)

V měsíci velkých pavouků
začínáme hned první týden. Uvítáme i nováčky,
vaše kamarády .....Pokud vám školní rozvrh
nabourá plány, přijďte jindy, vymyslíme co a jak.
14.-16.9. budeme zajišťovat malou přírodovědnou
stezku na autosalonu na Floře.
28.- 30.9. jedeme na Áčko na Hoštejně, 13.10.
bude Sova Bubu v Rozáriu a 14.10. výprava do
přírody….a 25.-28.10. náš podzimní Ochoz.

Novinky v klanech
Mývali: David se předvedl na Zlaťáku jako
dokonalý Pásovec Koule Svinule, Veverčák byl 3.
v okresním kole BIOL-D! .Blatouši: Za doprovodu
rosniček Chňapík slíbil věrnost Velkému Ffňovi a
teď už ho všude uvidíte běhat s blatouším
šátkem...
Mloci: Vítáme Aničku Rosničku!Koťátko a Kulíšek
zajistily skvělou mločí hostinu a zvířátka moc moc
děkují za všechno papu!Káťa je Pěnkava.
Sklípkani:Dik Dik už také ctí barvu stromů, luk a
řas oceánů – od sněmu po mlákiádě ho můžete
také často potkávat s naším zeleným šátkem.
Jana je Potápka a v krajském kole biologické
olympiády C získala 2. místo!
Celkem je nás 90 dětí a 12 vedoucích.

Příroda nabízí další dobroty – borůvky, maliny,
meruňky…Objevujeme housenky lišajů, otakárků
…a nad vodou poletují motýlice, vážky a šídla.
Kvetou oměje, bramboříky, mečíky, náprstníky a u
vody se vyhřívají mladé užovky a zelení skokani.
Střídají se chladné dny a dny rozpálené sluncem.
A škola je tak daleko …
Narozeniny mají Peťula, Chňapík, zdenda, Myšák,
Riki, vydrýsek, Ráda, Pásovec, Lenka, Bělka,
Houba, David a Filip, Sáďa

Dozrávají ostružiny …, ale i rulíky, bodláky a
pcháče. Lesní zákoutí zdobí hřiby, kozáci,
holubinky, křemenáče a další houby. Nad hlavou
se nám otvírá nekonečná a nádherná třpytivá
hlubina … v tůních se ukrývají mladí mloci.
V listí pod duby mizí majestátní roháči a pomalu
končí vláda komárů…
Narozeniny mají Trilobit, Kotě, Jája, Ondra D,
Pat, Šimi, Puštík, Jestřáb, Kuba Š a Pěnkava

OGAM
TAJEMSTVÍ STROMŮ
kmenový sněm byl
po jarní mlákiádě a Dik Dik se již také může
pyšnit svým krásným zeleným šátkem!

Další kmenový sněm bude pod Orlickými horami a u
slavnostního ohně v Jižním městě.
16.6.

31.3. Velký Kosíř a Vápenice

5.4. kmenová kuličkiáda a mlákiáda

Záchranná stanice pro volně žijící
živočichy (Bzm+Ble)

I přes brzký ranní sraz se dostavili 3 Bzučíci a 3 Blešivci.
Z postele tedy vstaly a na nádraží přišly: Šmudl (já),
Rosnatka, Bělásek (Kristýnka), Šamši, Poly a Peťula –
taková malá dámská jízda. Vlakem jsme dojely do
Studénky a z té autobusem do Bartošovic. Po příchodu do
zámeckého parku jsme stanuly před nejmohutnějším a
největším platanem v ČR – platanem javorolistým.
Dokonce jsme ho odejmuly. Zámecký park jsme prošly a
určily různé druhy stromů (např. dub červený) a rostlin
(např. vrbina). Čekání na otevření parku jsme si zkrátily
různými hrami. Pána v informačním centru v zámku jsme
,,okouzlily“ natolik, že nám ukázal pár místností v zámku.
Nakonec nám doporučil zámeckou naučnou stezku.
Vydaly jsme se po ní, ale ani jsme nevyšly z Bartošovic a
musely jsme se vrátit, abychom stihly prohlídku záchranné
stanice.Když jsme byly uvnitř stanice, prohlédly jsme si
expozici o CHKO Poodří, která se hodně podobá CHKO
Litovelské Pomoraví. Potom nám pan Kasinský ukázal
ptáky, kteří by sami v přírodě nepřežili. A také 3 malá
srnčátka, která byla rozkošná. Nakonec nám ukázal různá
obydlí nejen pro ptáky. Když jsme se rozloučily, vydaly
jsme se na dloooooooooooouhou cestu do Studénky (teda
aspoň mě se tak dlouhá zdála). Tam jsme zjistily, že
v vlak, kterým jsme měly jet, jezdí jen v neděli. Naštěstí jel
jiný vlak stejným směrem o půl hodiny později, takže jsme
v pořádku a včas dojely. Šmudl

7.4. Království a lomy v Grygově

20.4. Den Země pro nejmenší

7.-9.4. Střemeníčko

13.4. MK Zelené stezky

21.4. Z Litovle do Střeně

21.4. mokřiny a tůně ve Střeni

Poděkování
** p. Ivoši Šrámkovi, p. Katce Pospíšilové a p. Hance Rudorferové za pomoc s přípravou tábora – a že
jdou s námi do toho!
** s panem Janem Řihoškem a Jiřím Holinkou jednáme o finanční podpoře pro náš oddíl – umožní nám
to za rozhodující pomoci SMOP ČSOP pořídit dataprojektor a notebook, což jistě zkvalitní naši činnost
*** Puštíkovi, Kamzíkovi, Ježkovi, Mambě, Pásovcovi, Chňapíkovi, Štěpánce, Houbovi, Července,
Pěnkavě, Potápce, Veverčákovi a Vojtovi za skvělou reprezentaci Lidu Medvědího potoka na Zelené
stezce – Zlatém listu !!!!

22.4.Mločí potok

27.-29.4. Kávička pro Bukeše Mešouta – Hoštejn

4.-8.5. Podyjí – výprava objevů roku

1.5. Ekojarmark

6.5. Valašské Meziříčí

4.- 10.6. Buchlovice - báječný úspěch na národním kole Zelené stezky
Do badatelského kufříku svůj objev vloží Ivana, Chňapík a Kamzík a budou jej
opatrovat až do dubna roku 2008.
V DDM proběhla soutěž Poznej a chraň a Tryskomyš získala cenu za svého
kostičkovaného mloka. Porotě se moc líbil její originální nápad.

12.5. krajské kolo Zelené stezky

18.-20.5. Pálava

Příspěvky do Podzimního Totolanu očekáváme do 7. dne měsíce velkých pavouků.

Tento Totolan Wi pro vás psali Jarda a Šmudl,
fotili Jarda, Píďa, Peťula, Bělka a Kevin

1.-3.6. Rusalka

MOP Lid Medvědího potoka : 71/02 ČSOP UPOLÍN, Skřivánčí 23,
779 00 Olomouc 9, e-mail: upolin@upolin.com
náš web: www.upolin.com

16.6. na dně moří u Chabičova

17.6. Na skále u Hněvotína

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

