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ČOLKA A ŽABKY

PRO VODNÍ VLČATA A ŽABIČKY
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Kluci a holky, je tu poslední èíslo v tomto roce.  Zima 
již zaklepala na dveøe,  ovšem vodáci se zimy a snìhu
 jen tak nezaleknou. Vždy� sníh je zmrzlá voda a vody

 se rozhodnì nebojí. A co dìlají vodáci v zimì? Sportují 
- sáòkují, bìžkují, staví sochy ze snìhu a ledu, bruslí. V zimì také táboøí. Nelenoší 

a nespí jako nìkterá zvíøata, o kterých si budete moci pøeèíst. Všímají si pøírody. Díváte 
se kolem sebe, když jdete v zimì lesem? Vodáci jsou tvorové tvoøiví a spoleèenští. I  vy 
budete mít šanci vytvoøit si záložku do knížky nebo si zahrát hru dle návodu. Pojïte si 

tedy pøeèíst Modré stránky! 

Každé dva mìsíce vychází náš oddílový èasopis Šestka jede. Já pomáhám Pažitkovi s jeho 
pøípravou. Baví mì to, chci být novináøkou. Pro tentokrát bylo téma NEJZAJÍMAVÌJŠÍ 
VÝPRAVA V PROSINCI A LEDNU.  Zeptala jsem se svých kamarádù a kamarádek, jaká 
je pro nì ta nejzajímavìjší výprava v obou mìsících. V prosinci jednoznaènì zvítìzila naše 
tradièní oddílová vánoèní výprava, kde slavíme spoleènì Vánoce. Øíkáme jí vánoèka. 
Jezdí všichni. Nikdo si ji nenechá ujít. Na prvním místì v mìsíci lednu se umístila výprava 
s názvem Zimní táboøení. Šestka ještì nikdy netáboøila v zimních mìsících, ale vzbudila   
velký zájem u všech èlenù oddílu.                 Této výpravy se mohou zúèastnit pouze starší, 
     a  tak se ti malí už tìší, až povyrostou. Právì na zimní táboøení jsem se zeptala Pažitky:
                    "Pažitko, mùžeš našim ètenáøùm prozradit více k zimnímu táboøení, 
                                            co je èeká, na co se mùžou tìšit?"
Pažitka se nadechl a zaèal: "K zimnímu táboøení mì pøivedl mùj skautský vedoucí. 
Jezdíval jsem už jako malý kluk. Vždycky jsme táboøili na místì, kam pojedeme i v lednu, 
není to daleko. Ne vždycky se mi chtìlo. Kdo by se vzdal teplé a vyhøáté postele? Pokaždé 
to byl ovšem obrovský zážitek. Táboøili jsme v týpku. Uprostøed jsme udìlali ohništì, oheò 
nám dával teplo a svìtlo. Týpko jsme vystlali chvojím, aby nám nebyla zima zespodu. 
Místo chvojí leze použít slámu nebo døevìné podlážky. Na chvojí jsme položili staré celty. 
Spali jsme na postýlkách z lískového proutí, takových jako míváme na táboøe. Na zimní 
táboøení je tøeba mít dobré a vhodné vybavení - spacák a karimatku, obleèení, nejlépe 
termoprádlo, boty. Ve vyhøátém týpku se nejen spí, ale také jí, hrají rùzné hry, suší obleèení, 
vaøí. Pro naše ètenáøe prozradím už jen to, že v lednu pùjdeme po stopách snìžného muže." 
Podìkovala jsem Pažitkovi za rozhovor. Ètenáøi èasopisu Šestka jede, máte se na co tìšit v                                                               
mìsíci lednu!

Vodáci a vodačky, 
jistì jste si pøeèetli o zimním táboøení. Už jste nìkdy v zimì táboøili? Staèí 

vám k tomu stan, kde lze rozdìlat oheò a kudy mùže odcházet kouø.  Táboøit 
nemusíte pouze v týpku, ale je to možné i v jurtì, historickém stanu 

èi zubøíku. Víte, jak jednotlivé stany vypadají?  

Rusko: děda Mráz se Sněhurkou

Amerika: Santa Claus

Anglie: Father Chritmas -

Otec Vánoc

Francie: Pere Noël - Otec Vánoc

Česká republika: Ježíšek

Itálie: čarodějnice La Befana 

na koštěti

Dánsko: vánoční posel

Finsko: Ukko a pidimužíci

Norsko: trpaslík Nisse

Švédsko: vánoční kozel

Jurta  je 
tradièní obydlí 
koèovných 
kmenù z oblastí 
støední Asie. 
Skládá se z 
døevìné lehké 
konstrukce a 
pls�ové rohože, 
která dobøe 
izoluje od zimy. 
Jurta je kruhová.

Týpí (tee-
pee) je obydlí 
indiánù. Je to 

velký 
kuželový 

stan, pùvodnì 
vyrábìný 

z bizoní kùže. 
Zadní stìna je 

strmìjší než 
pøední.  

Zajímavou 
alternativou 

týpí je èeský 
stan 

Zubřík. 
Používali ho 

lovci v 
pravìku. Na 

rozdíl od týpí 
má podstatnì 
menší poèet 

tyèí. Dvì 
dlouhé tyèe 
trèí vzhùru, 

menší spojuje 
dvì dlouhé. 

Historický 

stan je rùzného 
tvaru a barvy. 
Používali ho lidé 
zvláštì ve 
støedovìku.

K zimě patří Vánoce. 
Dostáváte rádi dáreèky? U nás je nosí 
Ježíšek, ale víte, kdo je rozdává v jiných 
zemí svìta? 
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Příroda v zimě nespí, i když to tak může vypadat

Krmíš v zimì zvíøata v lese? Sypeš ptáèkùm zrní do krmítek? Tento úkol provìøí, zda-li 
to dìláš správnì. Víš, èím mùžeš zvíøata krmit? Zakroužkuj vše, co bys donesl zvíøatùm 

do krmelce nebo dal ptákùm do krmítka. Jistì to zvládneš na jednièku. 

Nìkteré rostliny (kapradiny, mechy, lišejníky), jehliènaté stromy jsou zelené, 
neopadávají. Zvíøata také všechna nespí. Jak poznáš v lese, že zvíøata nespí? 

No pøece podle stop. Poznáš stopy nejznámìjších živoèichù u nás?
Napiš  stopaøi co kam patøí.  

Krmíš v zimě zvířata v lese? 

Zkus vyhledat v knížce, kteøí živoèichové v zimì spí. Napiš jich co nejvíce.

Rád èi ráda èteš? Podle jednoduchého návodu si mùžeš snadno a rychle vyrobit záložku 
do knížky, kterou umístíš na roh stránky.

Co budeš potøebovat?  Tvrdý papír  (barevný nebo bílý),  nùžky, pravítko, lepidlo, tužku

Jak na to? Dle obrázku si nakresli 
pomocí pravítka záložku (tvùj vedoucí ti 
mùže pomoci). Místa, kde jsou 
pøerušované èáry, si pøehni smìrem k 
sobì. Místo oznaèené trojúhelníkem si 
potøi lepidlem a pøilož na nìj místo 
oznaèené koleèkem. Záložku si mùžeš 
vyzdobit pastelkami nebo pøilepenými 
kousky barevného papíru. Pìkné ètení.

Hra pro sportovce i nesportovce je tu! Vytvoøte s oddílem 
dvì èi více skupin (po 3-5 hráèích). Vedoucí èi vy sami si 
vymyslete libovolný zimní sport a pantomimicky  (bez 
mluvení)  ho pøedveïte ve skupinì. Vyhraje ta družinka, 
skupinka, která uhodne nejvíce zimních sportù. Pro inspiraci 
nìkolik zimních sportù: hokej, bìžkování, sjezdování, 
snowboarding, skoky na lyžích, krasobruslení, 
rychlobruslení, curling, jízda na bobech, na saních, biatlon, ...

Zima je období 
zimních 
radovánek, ale 
také vánoèních 
svátkù. Nikdo 
z nás neví, jak 
vypadá Ježíšek. 
Je to kluk, 
starý pán, 
zvíøe? 
Každý si ho 
pøedstavuje 
jinak, proto je tu 
místo na vašeho 
Ježíška. 

bažant ježek peskachnaveverkakanec zajícsrna
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