Víš, co to znamená? Spaste naše duše - anglicky Save Our Souls. Je to tísòové
volání v morseovce, které zachránilo nejednomu námoøníku život. SOS se vysílá
tøikrát za sebou, pak je chvíli pauza a poté se signál znovu opakuje.

aneb návod pro
malého vodáka co dìlat,
když se nìkdo topí
Mùže se ti stát, že se nìkdo v tvé
blízkosti bude topit. Co bys mìl v
takovém pøípadì dìlat?
1. V žádném pøípadì neskákej do vody pro
toho, kdo se topí. Jsi zatím pøíliš malý
nebo malá.
2. Pokud máš poblíž nìjakou záchrannou
pomùcku, tøeba kruh (ale staèí i vesta
nebo velká suchá vìtev), hoï ji
tonoucímu do vody a vyèkej na
dospìlého.
3. Snaž se pøivolat pomoc dospìlého
hlasitým voláním èi použitím telefonu.
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Plavba na lodi musí být bezpeèná, a proto
vodáci a námoøníci používají rùzné
bezpeènostní a záchranné pomùcky.
Každý z nás jistì zná tu hlavní: vestu.
Mùže být rozepínací èi pøes hlavu, rùznì
velká, rùznì barevná. Dùležité je, mít vždy
zapnutý popruh mezi nohama. Vesta ve
vodì nadnáší a mìla by tvoøit povinnou
výbavu každého správného vodáka.
Další pomùckou je házecí pytlík, neboli
házeèka. Je to pytlík s dlouhým lanem. Ten
slouží k záchranì èlovìka, ale mùže také
pomoci pøi záchranì lodì.
Poslední pomùcku, kterou tu zmíním, je
záchranný kruh. S tím se mùžeš setkat
hlavnì u vìtších lodí, pøedevším na moøi. Je
z materiálu, který na vodì plave, a bývá
opatøen lanem. Jak záchranného kruhu, tak
i házeèky se tonoucí chytí (není tedy nutné
trefit se pøímo na nìj) a zachránce ho tak
mùže za lano vytáhnout.

K
ČOLKA A ŽABKY
PRO VODNÍ VLČATA A ŽABIČKY

2/2010

Když jsme mìli poslední oddílovou schùzku, vydali jsme se
do lodìnice. Brzy se totiž bude odemykat øeka a zaène nová
vodácká sezóna, a tak jsme museli zkontrolovat vodácké vybavení
a lodì. Kontrolovali to spíš naši vedoucí, ale snažili jsme se jim pomoct. Pak
jsme si v klubovnì povídali, co bychom mìli dìlat, aby naše plavba na lodi byla
bezpeèná, jaké jsou záchranné pomùcky a jak je používat. Zkus i ty vyøešit
všechny úkoly, které jsme na schùzce øešili my.

,
Na první dubnovou sobotu se u nás všichni vodáci tìší. Závodem na pramicích, kterému
se øíká Lorenzova stuha, totiž odemykáme øeku, která protéká naším mìstem, a tím nám
zaèíná vodácká sezóna.
Na schùzce pøed závodem si s námi vedoucí povídali o tom, co je tøeba pøed vyplutím
a bìhem plavby dìlat, aby se nám nìco nestalo. Dávali nám otázky a mysleli si, že nás tím
dostanou. Ale kdo by mohl na otázku „Než pùjdeme na vodu, musíme si vzít co?“
odpovìdìt nìco jiného než: „Správné pádlo a taky vestu.“ Když se pak Pažitka zeptal
Èolka: „A koho musíte na lodi poslouchat?“ neváhal ani minutu s odpovìdí:
„Kormidelníka!“ Taky jsme si povídali o tom, že na lodi v žádném pøípadì nevstáváme,
nevykláníme se a nemácháme si ruce nebo nohy ve vodì, a taky vodácké pravidlo: „Na lodi
stojí jeden, mluví jeden, velí jeden!“ Ke konci schùzky jsme sestavili posádky pro závod
a vyrazili domù poøádnì se vyspat na Lorenzovu stuhu.
V sobotu se pøed naší lodìnicí sešla spousta lidí, potkala
jsem tam kamarády a kamarádky z jiných oddílù a dokonce
i pozemáky. Kormidelnice nahlásila naši posádku Rosnièek
na start. Ani jsme se nenadály a už jsme sedìly v pramici
a pádlovaly jako o život. Pìknì jsme se zapotily, protože to
byl poøádný boj - tedy plavba! Ale vyplatilo se: pøi vyhlášení
výsledkù jsme se totiž dozvìdìly, že se naše posádka Rosnièek
umístila na na prvním místì. Hurá!
Lorenzova stuha je za námi, øeka je odemèená a všechny
holky a kluci z oddílu se už tìší, jak si už brzo sjedeme nìjakou
poøádnou øeku!
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Vyrobte si chobotnici snadno a rychle!
Pomùcky: plastová láhev (jakákoliv
velikost), nùžky, barevné izolepy

Už vím, že na lodi vždy poslouchám ……...................Odpovìï se dozvíš, pokud
vzluštíš následující úkol. Ke každému záchrannému kruhu patøí jedno písmeno
a jedno èíslo. Pokud poskládáš èísla od 1 po 12, získáš odpovìï.

Postup:
Na chobotnièku si vyber láhev, která má
oblejší vrchní èást (ale není nutné,
jakákoliv postaèí). Láhev pøestøihni asi v
polovinì (mùžeš poprosit nìkoho staršího,
aby ti pomohl). K oblému tvaru nastøíhej
láhev na asi 1 cm široké proužky. Takto
nastøíhané proužky poskládej do
harmoniky. Pak už staèí chobotnièce
dolepit oèi, ústa a nos z barevných
izolep.
Podívejte se na tuto prádelní šòùru. Tam je vìcí. Tvým úkolem je zakroužkovat jen ty
vìci, které správný vodák využívá jako záchrannou pomùcku.
Obrázky si mùžeš vybarvit.

Poznáš, co je na obrázku ? Prozradím ti, že jsou tam ukryty dvì záchranné pomùcky. Ty
má správný vodák nebo vodaèka na sobì a u sebe, pokud pluje na lodi. Vezmi rozum do
hrsti, do prstù pastelky a vybarvi co bystrým okem uvidíš.

Na jaøe se odemykají øeky, což znamená, že budeme moci vyplout na vodu. A jelikož
to bude již brzy, musíme zkontrolovat lodì a další vybavení, zda je vše v poøádku.“
A jak jste na tom vy? Zkontrolovali jste vodácké vybavení ve vaší lodìnici?
Zkontroluj vodácké vybavení! Vyber pouze takové, které najdeš v lodìnici a
je potøeba
opravit,
nebo natøít.
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