BOBRÍ
C Když jde malý bobr G spát, bobr
Fspát, bobr C spát
C tak si chvilku hraje Grád, hraje
Frád, hraje C rád.
C Postaví se na za G dní, na za F dní,
na C zadní.
C Jenom bobře nespa G dni, jenom
Fnespa C dni.

Jack

®: G Prosím vás budte tak dobří
Gdělejte to jako ti bobři.
C Raději hned F po do G brém
Cnásledujte F za bob G rem.

Navigamus je celostátní sraz vodních

Když jde malý bobr spát, bobr
spát, bobr spát
dobré jídlo jídá rád, jídá rád, jídá
rád.
Pije mléko glo glo glo, glo glo glo,
glo glo glo,
aby mu to pomohlo dělá glo glo glo
Když jde malý bobr spát, bobr
spát, bobr spát
tak si uši myje rád, myje rád, myje
rád.
vyčistí si pravý zub, levý zub, dupy
dup,
a už spinká jako dub, spinká jako
dub.
®: Prosím vás budte tak hodní,
dělejte to jak bobři vodní.
Stejně Jana jako Jan pochodujte do
hajan.
Když jde malý bobr spát, bobr
spát,
tak si chvilku hraje rád, hraje rád,
hraje rád.
Postaví se na zadní, na zadní, na
zadní.
Jenom bobře nespadni, jenom
nespadni. ®:

skautù. Koná se každé 3 roky a pro vodní
skauty je to velká událost, protože zde mohou
potkat své kamarády ze všech koutù republiky
i ze zahranièí. Název akce pochází z latiny
a znamená „my plujeme“. Námìtem je vždy
nìjaká významná námoøní událost, kterou si
úèastníci prožijí díky spoleèným hrám
a aktivitám. Pøíští sraz se bude konat na
zaèátku èervna 2012 v Plzni a vìøte mi, bude to
jízda. Už proto, že se na akci nalodíme na
palubu Titaniku.
Titanic byl velký zámoøský parník, který
v roce 1912 poprvé, a zároveò naposled,
vyplul na svou pou. Hned pøi své první plavbì
totiž najel na ledovou kru a ztroskotal. Zkáza
Titaniku je jednou z nejvìtších námoøních
katastrof všech dob.
Pokud chceš vìdìt o Titaniku nebo Navigamu
víc, podívej se na internet a na stránky
www.navigamus.cz. O Navigamu ti
také mùže povyprávìt nìkdo starší z tvého
oddílu. Vsadím svou medvìdí tlapu, že ve
svém okolí najdeš alespoò jednoho úèastníka
minulých roèníkù.
Já, váš lední medvìd Jack, se s vámi pro
tentokrát louèím a tìším se na vidìnou nejen
za rok na Navigamu, ale už letos na Tøech
jezech nebo v dalších èíslech Mokrých
stránek.
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Ahoj Jack

MOD/k/RÉ STRÁNKY PRO SKAUTY A SKAUTKY 4/2011, PRO SÍŤ VODNÍCH SKAUTŮ VYDÁVÁ HLAVNÍ KAPITANÁT VODNÍCH SKAUTŮ

Ahoj,
jmenuji se Jack a jsem, stejnì jako vy,
vodním skautem. Ještì ke všemu jsem
ale ledním medvìdem a zároveò maskotem
akce Navigamus 2012. Doufám, že jako
správní vodáci víte, co to ten Navigamus je.
Ne?! Tak to se na to musíme podívat.

Co zpívala Majdalenka

K
PRO VODNÍ SKAUTY A SKAUTKY

4/2011

Tuhle jsem si myslela,
že se Jonáš naprosto zbláznil.
Chtìla jsem si s ním povídat
o odborkách ochrany pøírody, co je hnìdá
pro vlèata, žabièky a svìtlušky, zelená
pro skauty a skautky a modrá pro rovery
a rangers. Jenže on mi tvrdil, že je také
èervená a že v Jihlavì jí øíkají Kajínek.
Až pak z nìj vylezlo, že to je letošní
pøírùstek tamní ZOO a protože hned
utekla, dostala tuhle pøezdívku.
Nakonec jsme se domluvili a povídali si,
jak by takovou
odborku mohli
plnit vodní
skauti a skautky.

Tuhle jsem si myslel,
že se Majdalenka naprosto
zbláznila, když se mne ptala, jestli
znám Fandu. Jednoho znám v Liberci,
ale ukázalo se, že mínila Pandu. Tu taky
znám, pandu velkou, co se s ní chlubí
Èíòané, a pandu èervenou, co se s ní
chlubí pražská, ústecká, ostravská a
nevím jaká ještì ZOO. Jí to ale nestaèilo,
chtìla i pandu hnìdou, zelenou a
modrou. A takové se v pøírodì
nevyskytují. Až pak
z ní vylezlo, že
to jsou mezinárodní
skautské odborky
ochrany pøírody.

Zelenou pandu lovíme vždy s celou posádkou. V každé ze tøí èásti odborky se plní po
dvou nabízených aktivitách. My vodákùm navrhujeme tyhle:
- Zjistìte a znázornìte ve skicáku pøíèiny zneèištìní vody, pøípadnì rozklad odpadních látek
- Pøipravte
záznam
o rostlinách
a živoèiších,
kteøí se
vyskytují ve
vašem okolí
a jsou
v nebezpeèí
vyhynutí
a proè.

galvanovna

kravín

potok
z vesnice
strouha
mezi poli

drenáž
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Pøipravte záznam o rostlinách a živoèiších, kteøí se vyskytují ve vašem okolí a jsou
v nebezpeèí vyhynutí a proè.
Odeberte vzorky kalné vody z vìtšího toku do sklenìné (zavaøovací) láhve a nechte ji
stát 6 hod. Pak pozorujte množství pùdy a neèistot, které sedimentovaly na dno nádoby,
a vysvìtlete, odkud pùda a neèistota pochází a proè a jak se do vody dostala.
Pomocí pokusu ukažte, jak se vytváøí mlha a smog.
Udìlejte náèrt kompletního kolobìhu vody a popište následující výrazy: srážky
hladina podzemní vody, odtok výpar, podzemní voda transpirace.
Pøipravte a udržujte „svou“ pøírodní stezku.
Postavte úkryt pro pozorování zvíøat a pøipravte zprávu o svých pozorováních
(u vody to budou žáby, ptáci, sem tam i užovka, komáøi se nepoèítají)
Udržujte èistotu v urèitém úseku potoka, øeky nebo rybníku.
(tímhle splníte i jednu z aktivit vodáckých doplòkù 2. stupnì Stezky vody)

Labu, èápa a rùzné kachny poznáme, ale co takhle èáp èerný a volavka popelavá ?
Nebo létající diamant ledòáèek a trojživelník
( tvor, který létá a chodí po suchu i pod vodou ) skorec?
Náš nejvìtší had užovka obojková nejen dobøe plave, ale umí se i potápìt.
Vydra øíèní je dokonalým plavcem a lovcem ryb.
Bobr evropský se k nám vrátil stavìt hrady a hráze z vlastního rozhodnutí, jeho sestøenici
ondatru pižmovou do chovných stanic, ze kterých uprchla, dovezli.

Na březích našich obyčejných vod žijí obyčejní tvorové s neobyčejnými
vlastnostmi.

Už Ferda Mravenec si všiml domeèkù larev chrostíka, vzduchem plnìných podvodních
hnízd pavouka vodoucha støíbøitého a vodomìrek, které bìhají po hladinì vody,
od vážky opisoval nejeden konstruktér vrtulníkù.
Všichni obojživelníci ( mloci, čolci, žáby )
jsou u nás chráněni.

TØÍDA OBOJŽIVELNÍCI
ØÁD ŽÁBY
SKOKAN ZELENÝ

VÝVOJ ŽÁBY
SKOKAN
HNÌDÝ

ROPUCHA OBECNÁ
PRALESNIÈKA
ROSNIÈKA ZELENÁ
STRAŠNÁ Prudce jedovatá, hrotem šípu staèí
pøejet tìlo žáby,
ØÁD MLOCI
jed si uchová svou sílu po celý rok.
Naštìstí u nás nežije.
ÈOLEK OBECNÝ

samec
MLOK SKVRNITÝ

samice

Rákosníèek je skøítek neposeda, ale rákosník je
šikovný košíkáø.
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Jistě jste si všimli, že jsou všechny kresby
v konturách. Vezmi pastelky a vybarvi je podle
přírody.
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