Horní a dolní roh pøelož
k vytvoøené
prostøední èáøe.

Pøiprav si ètverec papíru.
Polož jej jedním rohem
nahoru, pøelož na pùl
a zase rozlož.

Otoè skládaèku
na druhou stranu.

Horní a dolní roh skládaèky
pøelož ke støedové èáøe.

Špièku,
kterou máš vpravo
navrchu ohni dle obrázku.
Vznikne ti hlava labutì.

Levý roh pøelož
k pravému rohu.

Zvedni krk labutì
a následnì i její hlavu.

Pøelož skládaèku
na pùlku dle obrázku.

A má ji

U vody je a bude vdy krásnì.
Ale bøehy kolem rybníkù a øek by nemìly
takto vypadat. Pøíroda se sama neuklidí s tím jí musíš pomoci.
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Na rybníku nám však chybìlo nìco, co by mu ještì trochu pøidalo na kráse. Víte, co by
to mohlo být? Je to labu. Pojï si ji s námi poskládat. Bude se ti lépe skládat,
pokud bude každá strana jinak barevná èi vzorovaná.

K
ÈOLKA A ABKY
PRO VODNÍ VLÈATA A ABIÈKY

4/2018

Ahoj kluci a holky
Léto už je za námi, ale krásné podzimní poèasí pøímo vybízí k procházkám kolem
rybníka. Mohlo by se zdát, že se toho v øíjnu okolo vody moc nedìje, ale naopak.
Vìtšina zvíøátek se studené vody nebojí, a tak i když už se mùžeme koupat jedinì
v bazénì, nám mají rybníky a øeky poøád co nabídnout.
A kdo že to vlastnì ve vodì a kolem ní bydlí? V mokrém prostøedí žije spousta zvíøat
a i nìkteré druhy rostlin. Všichni dohromady tvoøí dùležitou rovnováhu.
Venku je tak hezky,
stromy mají barevné listí a zaèínají
pomalu opadat, ale Èolku,
co budeme dneska dìlat?
Co kdybychom se šli podívat
k rybníku Blaáku?
To je ale dobrý nápad!
Podíváme se co se tam dìje!

Úkol: Namaluj Èolkovi a Žabce vhodné obleèení na podzimní procházku.
Pokud nemáš návrháøské sklony, vem si pastelky a vybarvi obleèení.
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Vylušti køížovku na další stranì
a zjisti jakého ptáka Èolek
s Žabkou vidìli. Nápovìdu
k jednotlivým øádkùm
najdeš pod obrázkem.
Písmena piš bez
háèkù a èárek.

Teda Èolku!
Vidìl jsi toho ptáèka?

Vidìl, víš,
jak se jmenuje?
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Èolku a Žabko,
to jsem rád, že jste na své procházce
potkali tohohle vzácného ptáka a taky vodoucha støíbøitého.
Je to pavouk, který díky vzduchové bublinì, kterou si vytváøí na zadeèku, dokáže
dýchat pod vodou. Pod vodou si tento pavouk zhotovuje prostorný vzduchový zvon.
Vzniklý útvar vydrží obyèejnì nìkolik týdnù až mìsícù, pavouk ale èas od èasu
musí doplnit jeho vzduchový obsah. Ve vzduchovém zvonu probíhají
veškeré životní pochody pavouka.
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Kvìty této rostliny plavou na hladinì díky tomu, že má dutý stonek.
Hodnì voní, jsou vzácné a proto se nesmí trhat.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kdo vytvoøil rybník? A) zvíøata
B) èlovìk
C) pøíroda
Pavouk, který dokáže dýchat pod vodou UDVOOCH
Vodní pták, který plave po hladinì. Díky tomu, že požírá malé živoèichy,
pomáhá udržovat vodu èistou.
Zvíøe, které se živí hmyzem a kváká.
Zvíøe, které žije v èisté vodì a vypadá jako malý dinosaurus.
Pozdìji se z nìho vyvine žába.
Nejèastìjší ryba v našich rybnících. Jíme ji na Vánoce.
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Patøí mezi jedovaté pavouky,
ale jedu má málo, proto pøi prùchodu
kùží nezpùsobí více bolesti než vosa.
Skuteèná velikost vodouchù – sameèek je vìtší.
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15 mm

9 mm

