Šlajsna neboli propust je velmi
užiteènou vìcí. Nám, vodákùm, ulehèuje
život - šlajsnou totiž mùžou proplouvat lodì
i pøesto, že je na øece jez.
Peřeje jsou vlnky na øece, které vytvoøila
pøíroda - vznikají díky nerovnostem na dnì
øeky (tøeba kamenùm). Vodáci mají peøeje
rádi, voda tam poøádnì teèe a loï rychle
jede. Ovšem musí být opatrní, v peøeji se
loï mùže lehce pøevrhnout.
AHOJ ! je vodácký pozdrav. Když na
vodáky na øece zavoláš "èau" nebo mu
øekneš "dobrý den", bude si hned myslet, že
jsi suchozemská krysa. Tímto pozdravem
se mezi sebou zdraví vodní skauti nejen na
vodì, ale i na souši.

Šlajsna se sjíždí
a když se cvakneš:

Hned se všichni dozvìdí,
když se cvakneš na lodi.
Když už se ti toto stane,
chytni pádlo, milý pane...
Jsi už velký, a tak víš.
Když svoji loï otoèíš,
voda do ní nateèe,
nedìlej to, èlovìèe!
Silný proud tì unáší,
vesta pøitom nadnáší.
Chceš-li celou hlavu mít,
nos si pøitom nerozbít,
nohy musí vpøedu být.
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Jezy najdeme témìø všude na øekách.
Døíve jezy sloužily k nahánìní vody ke
mlýnùm na mlýnská kola, pozdìji u jezu
bývaly malé vodní elektrárny. Dùležitou
roli hrají jezy pøi povodních, jejich
prostøednictvím se reguluje hladina vody
v øece.

K
ČOLKA A ŽABKY
PRO VODNÍ VLČATA A ŽABIČKY

3/2010

Hurá! Prázdniny se blíží a náš oddíl èeká putovní tábor
po øece Sázavì. Už se moc tìšíme, ale ještì pøedtím než vyrazíme,
musíme se na nìj poøádnì pøipravit. A co všechno je k takovému
puáku potøeba? Není to jenom sbalit si loïák, vzít si správné obleèení a
vybavení, ale správný vodák musí také umìt èíst vodu a vìdìt, co má dìlat, když
pluje na lodi. A ty to víš? Pokud ne, tøetí èíslo modrých stránek je tu pro tebe.

Je tøetí den našeho putovního tábora na Sázavì. Ráno nás probudilo sluníèko, což bylo
velmi pøíjemné oproti pøedešlému propršenému dni. To se hned lépe vstává. Alespoò mnì.
Èolek je na tom hùø, tomu se nechce nikdy vstávat. Po rozcvièce a hygienì nás èekala
snídanì. Službu mìla družina Pstruhù, my, Rosnièky, jsme službu už mìly vèera. Do
snídanì to šlo všechno hladce, ovšem po snídani nastal šrumec: pøevléci se do vìcí na
vodu, sbalit si vìci, složit stan, pomoci sbalit spoleèné vìci pro celý oddíl a taky uklidit po
sobì táboøištì. Po tom všem se staèilo nalodit a vyrazit dál po proudu øeky Sázavy. A zase
byl klid a pohoda. Kolem obìda jsme dopluli do mìsteèka, nad kterým se tyèil hrad - jeden z
cílù našeho putování. Pøistáli jsme pod hradem, vylodili se a odešli si ho prohlédnout. Ještì
pøedtím, než jsme se vylodili, nám Pažitka øekl: “Posádky, poøádnì si pøivažte lodì, a vám
neuplavou. Uzel, který k tomu použijete, jsme si mockrát zkoušeli na schùzkách.“ Èolek se
spolu s Vilíkem dobrovolnì pøihlásili, že budou hlídat lodì. Když už jsme se chystali
opustit místo vylodìní, najednou Èolek zahlédl, jak odplouvá od bøehu jedna z našich lodí!
Ryzchle skoèil do odplouvající lodi a pøiplul s ní ke bøehu. Pak ji poøádnì pøivázal lodním
uzlem. Kapitán i Pažitka ho pochválil. Od Koblížka a Anièky, kterým patøila ta
odplouvající loï, sklidil velký dík. Holky se pøiznaly, že loï neuvázaly loïákem, protože
ho obì zapomnìly. Èolek se nabídl, že ten uzel holky nauèí. Od té chvíle už nikdo v oddíle
nezaváhá, když má uvázat loïák.
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Už vím, že na lodi vždy poslouchám ........................ . Odpovìï se dozvíš, pokud
vyluštíš následující úkol. Ke každému záchrannému kruhu patøí jedno písmeno
a jedno èíslo. Pokud poskládáš èísla od 1 po 12, získáš odpovìï.

?

?

?

Když se Èolek chystal na putovní vodácký tábor, své vìci si zabalil do
Které zavazadlo je to správné?

Vyrobte si chobotnici snadno a rychle!
Pomùcky: plastová
láhev
(jakákoliv
Tento
úkol
je zejména pro
velikost), nùžky,
barevné izolepy.
milovníky
dobrého jídla.

Stejnì jako obleèení a

Postup:
vybavení je pro vodáka
Na chobotnièkudùležitá
si vyberi láhev,
má
dobrákterá
veèeøe.
oblejší vrchní èást
(ale
není
to
nutné,
Najdeš-li všechny pøísady
jakákoliv postaèí).
Láhev pøestøihni
asi
nakreslené
nad kotlíkem
v polovinì (mùžeš
poprosit
nìkoho
v osmismìrce, zùstanou ti
staršího, aby ti nìkterá
pomohl).písmena
K oblémunepoškrtaná.
tvaru
nastøíhej láhev na
1 cm
široké proužky.
Tyasipak
dohromady
dají
táborovédo
jídlo.
Takto nastøíhanétajenku
proužky-poskládej
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
pøedmìty, 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 ruky pastelky a vybarvi, co bystrým okem uvidíš.

Èolek již správnou cestu k zavazadlu našel. Doufám, že i ty. Ale víš, co
si sbalit do takového zavazadla, když chceš vyrazit na vodu?
Rádce pro malého vodáka je tu!

Když vyrazíš na vodu, mìl bys vìdìt, kterou øeku budeš sjíždìt. Znáš naše vodní toky?
Mùžeš se pøesvìdèit v následujícím úkolu. Pokud správnì pøeskládáš písmena, získáš
vždy název jedné naší øeky.
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Tvá posádka si mùže zahrát hru pøímo
na lodi, pøi které nejsou potøeba
žádné pomùcky. Pouze dobrá pamì.
Urèete si poøadí v posádce èi v celém
oddíle. První øekne: “Až já popluji na
moøe, sbalím si do loïáku…. a dodá, co
Na jaøe se odemykají øeky, což znamená, že by
budeme
vyplout
na vodu.
A jelikož
si chtìlmoci
zabalit
do lodního
pytle.
Druhý
poøadívybavení,
zopakuje, zda
co øíkal
a dodá
to bude již brzy, musíme zkontrolovat lodì av další
je všeprvní
v poøádku.
vìc, kterou
si zabalí.
Tøetí zopakuje,
A jak jste na tom vy? Zkontrolovali jste svoji
vodácké
vybavení
ve vaší
lodìnici?
co øíkali první a druhý a pøidá další vìc.
Zkontroluj vodácké vybavení! Vyber pouze takové,
které
najdeš
v
lodìnici
a
je
tøeba ho
Takto hra pokraèuje do té doby, dokud
to
opravit, nebo natøít.
nìkdo nesplete. Ten totiž vypadává.
Háèci jednotlivých posádek dostanou
lísteèek s èíslem, který si pøipevní na
záda. Celá posádka se snaží, aby èíslo
na zádech háèka nikdo nepøeèetl, ovšem
ostatní posádky se ho snaží pøeèíst a poté
zapsat. Háèci si nesmí lehat v lodi,
zakrývat si èíslo obleèením,….Èíslo
ubrání pouze svojí šikovností na lodi.
Vyhrává ta posádka, která co nejrychleji
a správnì zjistí èísla ostatních pøedákù.
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