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.

V blátivém měsíci a měsíci dlouhých nocí

14.11. akce Buteo I
objevujeme velkou vzácnost –
kormorána malého a také stopy
dalšího dinosaura. Úspěšně tvoří
Matouš z Mývalů.

Dvakrát jsme bádali v Tovačově, vyčistili budky v Rozáriu
a umístili tam krmítko pro ptáky.

V listopadu jsme byli také na třech lesních výpravách – koudelovali
jsme, čistili a mapovali budky a značili doupné stromy.

Na konci listopadu jsme v Booštejně navzdory Zaedrixovi měnili
příběh a Gaia stála při nás.

Také jsme strávili krásný víkend na Pavučince v Rychlebských horách. Zkoumáme svět řas a sinic.
6.12. jsme šli
po stopách dávné opatovy
závěti, získali kosti
od potomků olomoucké
historie a arcimág Chňap
obhájil
po čtvrté titul a opět
je pánem hůlky čarodějky
Chvějky

Jeden rok nevratně protekl světem
Jeden rok dlouhý a dál běží čas
Rodičům k starosti, k radosti dětem
Jeden rok ukrývá nesčetných krás!
Další rok už je tu nanovo s námi
Další rok k přírodě stojíme blíž
Dlouhý čas poznání strávený hrami
Další rok přišel a už je zas pryč!
Roky a roky už květiny kvetou
Roky a roky nám úžas dech bral
My jsme se rozešli každý svou cestou
Však roky a roky jsme přáteli dál!

19.12. byl klubový den
našeho kmene

11.-13.12. jsme navštívili
vánoční Podomí
14.-18.12. jsme slavili vánoce
v kruzích našich klanů
a 18.12. jsme úspěšně hledali
bílé sovy v Rozáriu

V ledovém měsíci a měsíci malých medvídků
Přivítali jsme několik nováčků. Vraní oko a Davida do Blatoušů , Romana v Mlocích a Lukáše u Blešivců. Chystáme se do Lavondyss, začínáme plnit
oddílové medvědy, vyplňujeme přihlášky na tábory a těšíme se na jaro.

natřeli jsme stoly a nové židle

Při mezinárodním sčítání vodních ptáků objevujeme jikavce, ruskou káni, morčáky, bernešky, kachničky ...

Skoro vše o Lavondyss
do kroniky napsala
Kachna z Mloků.

23.1. jsme s jezevcem Čendou
pořádali zimní stezku
na Svatém Kopečku

6.2. jsme se vypravili na Dračí
jezero a do Šifrovy jeskyně

V kouzelných lesích Lavondyssu jsme získali 13 masek a jsme na cestě do Osady pod
skalami. Ještě vytvořit pár dinošů, setkat se expedicí Jukadža a jedeme!

27.2. jsme se rozloučili s našim
báječným panem lesníkem a
budeme v našem díle dále
pokračovat – v Mariánském
Údolí, na Kopečku,
v Bělkovicích ... celkem aspoň
150 ptačích budek, doupné
stromy, jedličky.

V Rozáriu již také máme
vše připraveno na jaro.
Čtrnáct budek pro sýkory
a brhlíky a jednu Bednu
pro puštíka. A již máme
první zajímavé pozorování
– krahujec, dlask, první
špačci a hřivnáči.

V měsíci probuzení
5.3.
jsme
na
Soví
noci
poslouchali
puštíky

Ptáci!
Budky jsou
připraveny!
Jukadžané!
To budete
koukat!
Na třetím Buteu jsme zaznamenali 5
kání, zase jikavce severní a hlavně –
obdivovali kalouse ušatého!

A co chystáme ještě v měsíci probuzení a dalších měsících?
19.-21.3. vítáme jaro s oddílem Falco – právě probíhá
III. kmenová a nominace na Zelenou stezku – Zlatý list
28.3. jaro v Grygově * BlaMloMývSkl
2.-4.4. Kraj kopců * BlaMývSkl
3.-5.4. Podomí * BleBzM
16.4. MK ZS-ZL
17.4. Záhlinice nebo Střeň * BlaMloMývSkl
18.4. granáty v Bludově * BlaMloMývSkl
18.4. Doubrava * BleBzM
22.4. Posvátná zvířátka – Den Země pro nejmenší
1.5. Vítání ptačího zpěvu

7.-9.5. jarní výprava * BlaMloMývSkl
8.5. Rešovské vodopády * Ble BzM
15.5. ??? krajské kolo ZS – ZL
21.-23.5. Choryň * BleBzM
28.-30.5. výprava * BlaMloMývSkl
5.6. výprava * BleBzM
12.,13.6. výpravy * BlaMloMývSkl
14.-20.6. ????? NK ZS ZL a 19.6. Štramberk * BleBzM
25.- 27.6. Pulčín * BleBzM
25.-27.6. výprava * BlaMloMývSkl
změny jsou možné, zejména červen ještě není úplně jasný

V létě se chystáme na Jizerské hory, na velký tábor do Lubě (Osada pod skalami) , kroužkovat ptáky a možná zase něco s kamarády
z Prostějova.
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