Uzel dobrého skutku.
Nejprve si kolem krku dáme
šátek nebo provázek, ze
kterého budeme uzel vázat.
Kresby jsou z pohledu toho,
kdo má šátek na krku,
tedy vazaèe.

konec
vyzvedneme
nahoru.

pravý konec dáme
pøes levý.

a vrátíme zpìt.

avložíme
do již
pøipraveného
oèka.

vytvoøíme oèko,
rovný konec pøehneme
a vedeme spodem

teï už jen
utáhneme
a uzel je
na svìtì!

Co je to Den sesterství?
Den sesterství (døíve také Vzpomínkový
den, Den pøemýšlení) je svátek
pøátelství, který slaví skautky
a skauti celého svìta. Den sesterství
pøipadá na 22. únor a není to náhodou.
Toho dne se narodil
zakladatelskautingu,
sir Robert Baden-Powell
(22. února 1857) a jeho žena
Olave Baden-Powell
(22. února 1889). A právì tento den je
vhodný k pøipomenutí, že nejsme na
svìtì sami. Aèkoliv jsme od sebe
daleko, stojíme tu a taháme za jeden
pomyslný provaz. Provaz, který je pro
všechny stejný a nezávisí na tom, kolik
je mi let, zda jsem holka nebo kluk
nebo jestli jsem èernoch èi bìloch.
Levá ruka pozdrav všech
skautů

Pøi setkání si skauti podávají levou ruku.
Dìvèata øíkají, že je blíž k srdci, chlapci to
zdùvodòují jako zvyk bojovníkù afrických
kmenù, kteøí pøi setkání s pøítelem drželi
zbraò i štít v pravaèce
a levou rukou
se pozdravili.
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Deník dìdy Jacka ti tentokrát
prozradí, co je to Den sesterství,
kdy a proè ho skauti slaví.
Proè si skauti podávají
levou ruku nakonec si zkusíš uvázat uzel
pøátelství „dobráèek“. (øíká dìda Jack)

K
ČOLKA A ŽABKY
PRO VODNÍ VLČATA A ŽABIČKY

1/2011

Kamarádi, Modré stránky jsou tu. Jaké byly Vánoce?
Já a Èolek jsme je prožili s dìdou Jackem a ostatními
èleny posádky. Pro mì, stejnì jako pro Èolka, to byly
nezapomenutelné okamžiky na lodi Diamond. Spoleènì s Majdalenkou jsme pekly
cukroví. Èolek s Pepkem lovili ryby. Hugo, první lodní dùstojník, nám umožnil na
malou chvíli øídit loï a Jonáš nás nauèil písnièku. Nejvíc se nám ovšem líbilo veèerní
vypravování o námoøních plavbách dìdy Jacka. My jsme ale nezùstali pozadu.
Vypravovali jsme posádce o všem, co dìláme ve skautu a co nás v následujících
mìsících èeká. Bìhem vánoèních prázdnin jsme se poøádnì nasmáli, hlavnì jsme ale
zažili, jaké je to mít pravé kamarády.

Na konci ledna se uskuteènilo pøespání v klubovnì. Už bylo po nìkolikáté, mnì se
ovšem líbilo ze všech nejvíc. Vše vypuklo v pátek po schùzce. Pažitka nás rozdìlil do
dvou skupinek. Jedna pøipravovala veèeøi a druhá uklízela klubovnu. Já jsem chystala
veèeøi, mazali jsme chleba paštikou a vaøili èaj. Èolek byl ve druhé skupince, která
uklízela a pøipravovala stoly a židle, abychom se spoleènì mohli najíst. V naší skupince
jsme se dost nasmáli, kluci vyprávìli vtipy, já jsem vyprávìla zážitky z vánoèních
prázdnin a také o svých pøátelích na lodi Diamond. Po veèeøi jsme se usadili v klubovnì
na koberec a Pažitka nám zaèal povídat jeden pøíbìh, tedy spíš legendu: „Svatopluk byl
mocný vladaø Moravy. Mìl tøi syny. Když umíral, rozdìlil svoji zemi na tøi èásti
a každému synovi zanechal jeden díl. Napomenul je, aby mezi sebou neválèili a drželi
pospolu, pøátelili se. Ukázal jim takový pøíklad. Vzal, svázal tøi pruty a podal je
prvnímu synovi, aby je zlomil. Prvnímu synovi se to nezdaøilo. Dalším dvìma také ne.
Potom Svatopluk rozdìlil ty tøi pruty po jednom a každému synovi dal jeden prut. Oni
je vzali a na pøíkaz svého otce zlomit je, pruty pøelomili. Svatopluk pak dodal,
zùstanete-li spolu, budete-li se pøátelit a pomáhat si, vaše vláda vydrží. Pokud ovšem
nebudete spolupracovat a budete každý sám, povedete zemi k zániku.“ Pažitka nám
tímto pøíbìhem chtìl øíci, jak je pro každého dùležité mít kamarády, pomáhat si,
spolupracovat a spoleènì se radovat.
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A
když jsi kamarád,
tak pojï si s námi hrát.
D
Když jsi kamarád,
tak pojï si hrát,
D7 G
uvidíš jak budeš rád,
D
A D
že nás můžeš
napodobovat.
ŇUF ŇUF
CINK CINK
Písnička se takto
eustále opakuje
a přidávají se pouze
nové zvuky na konci
každé sloky.

D
Když jsi kamarád,
tak pojdï si s námi hrát,
A
když jsi kamarád,
tak pojdï si s námi hrát.
D
Když jsi kamarád,
tak pojdï si hrát,
D7 G
uvidíš jak budeš rád,
D
A D
že nás můžeš
napodobovat.
ŇUF ŇUF
D
Když jsi kamarád,
tak pojï si s námi hrát,

Povídání dědy Jacka o Inuitech

Plavili jsme se po Severním moøi již nìkolik dní, aniž bychom potkali nìjakou loï,
natož zemi. Všude jen samá voda. Zaèínal jsem mít obavy. V tom okamžiku jsem uvidìl
pevninu. Pøistáli jsme. Byla poøádná zima. Sníh a led pokrýval celou zemi, kam jsem jen
dohlédl. Zjistil jsem, že jsme zakotvili na velkém ostrovì. Naproti nám vyšli malí lidé s
rovnými èernými vlasy. Usmívali se od ucha k uchu. Obleèení mìli z kožešiny. Pøivítali
nás velmi srdeènì. Dozvìdìli jsme se, že jsou to Eskymáci neboli Inuité. Pozvali nás do
jejich obydlí, které se nazývá iglú. V létì se jejich pøíbytek mìní na stan vyrobený z
kùže. U Inutù jsem poprvé zahlédl kajak, právì tuto loï vynalezli. Pohostili nás tulením
masem. Celá naše posádka si odpoèinula po nároèné plavbì a brzy z rána opìt vyrazila
na cestu. Mìli jsme pøed sebou ještì poøádný kus cesty.

Víš, jak se nazývá ostrov, kde bydlí Inuité neboli Eskymáci?

Dopiš správného kamaráda či kamarádku.

Bob a--------------Havran Abraxas a
Křemílek a
Čmelda a
Jů a
Motýl Emanuel a
Maxipes Fík a

Lolek a
Pejsek a
Štaflík a
Škubánek a
Ferda Mravenec a
Pat a
Mach a

Rolièku polep bílým papírem,
dokresli oèi, nos, ústa. Zhruba
uprostøed rulièky nalep proužek
èerveného èi jiného barevného
papíru. Kuželky mùžou
pøedstavovat i rùzná zvíøátka,
indiána, postavièku
kluka nebo holky,
zkrátka co
tì napadne.

Každý z tvé družinky si
mùže vyrobit kuželku
z rolièky od toaletního
papíru. Budeš potøebovat
rolièky od toaletního papíru,
nùžky, lepidlo, pastelky èi
fixy, bílý a barevný papír.
K samotné høe
pak kulièky
ke cvrnkání.

Pravidla hry KUŽELKY:
Ze vzdálenosti, kterou urèí vedoucí, cvrnkej po zemi proti stojícím kuželkám kulièky
a pokus se jimi kuželky pøevrhnout. Vyhraje ten, kdo porazí více kuželek.

Obrázky nakreslil Hugo první dùstojník lodi Diamond
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