Ahoj plavčíci,

pøedstavovat se nemusím, už se nìjaký ten èas známe. Doprovázím Žabku a Èolka na
rùzných dobrodružství, èasto i s posádkou lodi Diamond. Stejnì jako vy, i já jsem vodním
skautem. Pøedstavuji vám svého jmenovce ledního medvìda Jacka, maskota akce
Navigamus 2012. Doufám, že jako správní vodáci víte, co to ten Navigamus je. Ne?! Tak to
se na to musíme podívat.

Navigamus je celostátní sraz vodních 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.
Ahoj, Jackové !
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Jak jste si užili letní prázdniny? Já s Žabkou náramnì.
S dìdou Jackem jsme navštívili rùzná místa naší zemì
a kromì toho jsme byli na táboøe. Co vy, také jste jeli
na tábor se svým oddílem? A nauèili jste se nìco
nového? My ano. Pomáhali jsme skautùm stavìt saunu,
sbírat bylinky, které ovonìly naše saunování. Ani byste
nevìøili, kolik jich rostlo v okolí našeho táboøištì.
V noci se k nám pøišli podívat hosté - ježek a kuna. Naveèer jsme slyšeli kuòkat
žáby. To byl orchestr. Už jste taky zažili takový? V Mokrých stránkách se tentokrát
doètete, jaké rostliny a živoèichy potkáte u vody, jaké listy mají rùzné stromy a
mnoho dalšího zajímavého. A jak se vùbec tìšíte na další školní rok? A nejen na ten
školní, ale i na ten skautský? Na táboøe nám Pažitka slíbil, že se zúèastníme
Navigamu. Vy nevíte, co to je? Tak to se dozvíte v Deníku plavèíka.

Každý ochránce přírody, i ten nejmenší, ví, že přírodu neničí,
neznečištuje, snaží se ji šetřit a ochraňovat. Podle obrázků poznej, co
nesmí mladý ochránce v přírodě dělat.
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Nyní je před tebou nelehký úkol, ale pevně věřím,
že právě ty ho zvládneš.
Podle siluety listu nebo plodu poznej, o jaký strom se jedná.

Plavčíku, pokud chceš být správný ochránce přírody, už víš, co nesmíš
v přírodě dělat. Přišel čas si tě vyzkoušet. Zaškrtni na obrázku vše, co se
do naší přírody nehodí. Pokud chceš, obrázek si můžeš vybarvit.

Co potøebuješ: lísteèky rùzných barev
(motýlci, 2x2 cm), slámky (neboli
brèka).
Vedoucí urèí louku (klubovna, louka,
høištì,...) a rozhází barevné lísteèky
Netradièní herbáø si mùžeš vyrobit snadno
(motýlky). Pokus se sebrat nasátím
a rychle. Staèí mít papír a køídu, rudku nebo
slámky lísteèek (motýlka) z louky
uhel. Papír si pøilož ke kùøe stromu, který
a donést ho do svého hnízda. Hnízdo ti
urèí vedoucí. Mùžeš nabrat vždy jen jeden poznáš a køídou pøejeï po papíøe. Na papír
se ti obkreslí kùra stromu, který sis vybral.
lísteèek. Pokus se sesbírat motýlky v co
Pak staèí jen napsat, o jaký strom se jedná.
nejkratší dobì. Tuto hru je vhodné hrát
Totéž mùžeš udìlat i s listy.
v rámci posádek.
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