velkého moøeplavce, ji zná. Ale jaká byla první
plavba kolem svìta, kterou uskuteènil?
Na plavbu kolem svìta jsem se vydal v létì roku 1519. Celá výprava zahrnovala
celkem pìt lodí, karavel. Zjisti z textu, jak se jmenovaly?
Velel jsem karavele pojmenované Trinidad. Naše první zastávka byly Kanárské ostrovy.
Poté jsme se plavili pøes Atlantický oceán. Poèasí bylo velmi nepøíznivé. Foukal silný
vítr, pršelo. Pøesto naše lodì dopluly k bøehùm Jižní Ameriky. Pokraèovali jsme podél
jihoamerických bøehù a snažili jsme se najít místo, kterým bychom propluli
z Atlantického oceánu do Jižního moøe. Víš, jak dnes nazýváme Jižní moøe? Pokud ne,
èti dál a dozvíš se to. Já ti jen prozradím, že je to další z oceánù. Asi po roce jsme to
místo našli. Ovšem draze jsme za to zaplatili, ztratili jsme dvì z pìti lodí- Santiago
a San Antonio. Vydali jsme se na sever. Poèasí bylo klidné, vál pøíznivý vítr, proto jsem
se rozhodl pøejmenovat Jižní moøe na Tichý oceán. Po nìkolika mìsících jsme dopluli
na Filipíny. Rozumìl jsem øeèi domorodcù, proto jsem nabídl pomocnou ruku
domorodému králi v boji proti sousednímu kmenu. Bohužel se mi tato bitva stala
osudnou. Na jaøe v roce1521 jsem byl zabit domorodými kmeny na jednom z ostrovù.
Mezitím celá naše výprava ztratila další z lodí, Conception. Výprava pokraèovala i beze
mne. Z Ostrovù koøení byla vypravena plnì naložená loï Trinidad. Ta náklad neuvezla,
a tak zpìt do Španìlska pøes Indický oceán doplula pouze loï Victoria. Na její palubì
bylo pøivezeno koøení høebíèek. Španìlsko na dovezeném koøení zbohatlo. A já jsem se
stal slavným moøeplavcem, který uskuteènil první plavbu kolem svìta,
trvající témìø tøi roky.

Magellanova plavba kolem svìta
1519

1521

1522
1520

Splnil jsi všechny úkoly ve druhém èísle Modrých stránek? Pokud ano, jsi na dobré
cestì stát se èlenem posádky lodi smìøující k Ostrovùm koøení.

8

MOD/k/RÉ STRÁNKY PRO VODNÍ VLČATA A ŽABIČKY 2/2011, PRO SÍŤ VODNÍCH SKAUTŮ VYDÁVÁ HLAVNÍ KAPITANÁT VODNÍCH SKAUTŮ

Fernanda Magellana,

K
ČOLKA A ŽABKY
PRO VODNÍ VLČATA A ŽABIČKY

2/2011

Jsi pøipraven stát se èlenem posádky námoøní lodi?
Já s Žabkou se o to rozhodnì pokusíme. Prozradím ti,
že tvoje loï míøí k Ostrovùm koøení. Ptáš se, co musíš udìlat,
aby ses právì ty ocitnul uprostøed posádky námoøníkù? Èti pozornì,
úkoly pro malé plavèíky plò svìdomitì, poøádnì a také s veselou myslí.
Nebude to jednoduchá cesta, ale vìøím, že právì ty ji zvládneš. S chutí do toho!

Ahoj!My se ještì neznáme. Dovol, abych se pøedstavil.

Jmenuji se Fernando Magellan.
Jsem kapitánem výpravy, která první obeplula celý svìt.

Jsem z Portugalska, v jehož hlavním mìstì jsem studoval. Znáš název tohoto mìsta?
Jako malý kluk jsem nikdy nevidìl moøe a pøesto se ze mì stal moøeplavec. Poprvé jsem
se plavil po moøi, když mi bylo dvacet let. Bìhem svého mládí jsem pobýval v Indii èi
Maroku. Tam jsem si dokonce zranil koleno. Od té doby kulhám. Nakonec jsem odešel
do Španìlska. Španìlský král Karel pátý mi dal svolení k plavbì. A tak jsem uskuteènil
první plavbu kolem svìta na západ k Ostrovùm koøení. Dokázal jsem, že je Zemì kulatá.
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Námoøníci jako Magellan se plavili
na obchodních lodích. Lodì byly pomalé,
mìly 2 až 3 stìžnì. Lodì nebyly vìtšinou delší než 20 metrù. Vešlo se na nì 30-50
námoøníkù.

K

pomocí této hole byl hledán
úhel mezi hvìzdou Severkou
a hladinou moøe. Podle namìøeného
úhlu se urèovala zemìpisná šíøka.

A

A

A

R

E

V

L
A

Název takové lodi
zjistí, pokud spojí
písmena vedoucí od
vrcholku
stìnì
dolù.

Teï u ví, na jaké lodi se plavil velký moøeplavec z
Portugalska. Ale ví, jakými pøístroji si urèoval cestu?

Stát se dobrým plavèíkem posádky lodi na cestì kolem svìta není jen tak. Chce to
odvahu a trpìlivost. Dobrý námoøník musí leccos umìt a když to neumí, tak se alespoò
snaží. Ví, že si musí vzít vestu, pokud usedá na loï. Zná místo, kam patøí pádlo. Ví, co
dìlat, když upadne neèekanì o vody a ještì mnoho dalšího.
Samozøejmì, že umí plavat nebo se to uèí. A co ty? Už umíš plavat?
Poznáš, jakým zpùsobem plave Èolek na obrázku?
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urèoval cestu námoøníkùm už ve
starovìku. Mìl tvar kruhu, vyrobeného
z mìdi nebo mosazi. Pøi mìøení byl
svisle zavìšený. Moøeplavci ho
používali k mìøení výšky hvìzd a na
urèení poloh hvìzd.

Mùžeš si ho vyrobit tak, že šicí
jehlu asi 20 krát podélnì
pøejedeš magnetem. Pak ji
položíš na malý plovoucí
nekovový pøedmìt (napø. víèko
od PET lahve, korek, kus
polystyrenu) a ten na klidnou
vodní hladinu. Zmagnetizovaná
jehla se svými konci natoèí na
sever a jih.

je zaøízení urèující
svìtové strany. Obsahuje magnetickou støelku,
která ukazuje smìr sever-jih. Døíve se tento
navigaèní pøístroj vyrábìl z nerostu zvaný
magnetovec. Ten plaval na døevìné podložce
v nádobì s vodou. Známe je ze starovìké Èíny.

Kde si mùžeš tuto hru zahrát? V bazénu, v rybníce,
øece, zkrátka ve vodì, v hloubce, která ti bude sahat
k pasu èi po prsa. Popelnice mùžeš hrát ve dvojici,
ovšem lepší je vìtší poèet, tøeba celá posádka.
Víš, kolik metrù uplaveš?
Stoupnìte si do kroužku. Všichni mají hlavu nad
Vyzkoušej si to, ale popros
vodou. Jeden z vás, kdo zaène, se potopí. Druhý vedle
nìkoho z dospìlých, aby na tebe nìj se musí potopit, tak aby ho první nevidìl, když se
dohlédl. Uplaveš ménì èi více vynoøí z vody. Pokud zahlédne jeho oblièej, vypadává.
než 52 metrù? S vestou èi
Tøetí se potopí v okamžiku, aby ho druhý nezahlédl.
bez ní?
A takto to pokraèuje po celém kroužku.
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