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Námoøníci, dokážete spojit body?
Dìda Jack rád vymýšlí nové vìci
a zkouší vás, zda jste praví vodáci!
Zajímá ho, zda víte, jak se jmenuje
lodièka, která vznikla
z pùvodní skautské
pramice P550.
Na ní pøibylo kormidlo,
hlavní plachta,
káèa a kosatka.
Víte, co je co?
A kde se s takovou
21
lodí pluje?
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Vody i moøskou hladinu odjakživa brázdí mnohé bárky. Plujeme na
parnících, zámoøských lodích, ale i malých kocábkách. Mnohý
z námoøníkù ale nezná naši sk autskou pramici! Urèitì si vzpomenete na
její název P550. Víte ale, že takovou nenajdete jinde na svìtì? Døíve se
jezdilo na døevìných rybáøských pramièkách. Ty ale byly tááák tìžké! Veslovalo se na
nich a když èlovìk projel peøejkou, rázem bylo v lodi tolik vody! Až pøišel s nápadem
jeden šikovný skaut, jmenoval se Oskar. Zvýšil boky pramice, dopøedu dal vlnolam
a místo vesel zaèal používat pádla. Také tìžké døevo nahradil a rázem byla na svìtì
nová, lehká skautská loïka, kterou nám závidí celý svìt! Urèitì ji všichni znáte a pokud
ne, podívejte se na obrázek. Poproste vedoucího, rád vám ukáže, co že to je ten vlnolam
a kde co na lodi najdete. Víte, jakou mívá pramice barvu?

K
ČOLKA A ŽABKY
PRO VODNÍ VLČATA A ŽABIČKY

Slunce svítí, léto je tu! Tìšíte se také na prázdniny?
Nás s Èolkem vezme dìda Jack na zámoøskou plavbu!
A kam se o prázdninách podíváte vy? Pojedete na tábor?
Nebo se vydáte splavit nìjakou øeku? Takové prázdninové
dobrodružství ale není pro slabochy! Musíme se stát pravými
námoøníky! Chcete? My s Èolkem víme, jak na to! Co takhle zkusit
si høíèky na dalších stránkách? A podívat se s dìdou Jackem na pravou skautskou loï?
A poradit Kryštùfkovi, který z øeky vylovil spoustu bot? Pusme se do toho hned teï,
at nejsme jako suchozemské krysy!

Zvednou kotvy,
napnou plachty vzhůru,
vydají se
na zámořskou tůru.

Námořníci
v pruhovaném tričku
nastupují ráno
na rozcvičku.

Možná by mě
mezi sebe vzali podívejte,
jaké já mám svaly!

Námořníci
musejí mít páru,
aby mohli
šplhat po stožáru.
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Jsou to ale potvůrky ty ryby!
Pomůžete Krištůvkovi a Čolkovi
se zapeklitým problémem?

Èolkovi se ztratila bota a nemùže jet na vodu!
Naštìstí má ale Kryštùfka! Jako správný námoønický
pes mu pomohl a vylovil z øeky spoustu bot. Poradíte mu,
které patøí na nohu vodáka? Dokážete vysvìtlit, proè ostatní nemùžeme
nosit? Co by se mohlo stát?
Zaškrtněte, co je podle vašeho názoru na vodu to nejlepší !

Schovali se nám do vìt, najdeš je? A víš, které z nich mùžeš vidìt u nás,
a za kterými se mùžeš vydat až k moøi? Ale pozor! Nenech se nachytat, ve vìtách jsou
i dvì zvíøátka, které jsou rybám trochu podobné, ale mezi ryby nepatøí.
Dokážeš øíct, èím se liší? Pokud nevíš, jak nìkterá ryba vypadá, zkus si její obrázek najít
v knížce, nebo se zeptat vedoucího. Urèitì ti poradí!

Naše kapitánka pracovala na velkém
zámoøním parníku.
Plavèíku, zavel „Ryb a rakù už je dost!
Nic nenoste, podpalubní spíž už je pøeplnìna!

My pluli dál....

Èolek a Žabka rádi pouštìjí lodièky po potùèku. Zkuste si také postavit
lodièku z rùzných materiálù. Rozhlédnìte se okolo sebe a najdìte ty
správné vìci na stavbu.Využijte všechny vìci, které okolo sebe uvidíte.
Pak uspoøádejte závody a pøedem zkuste odhadnout, komu
lodièka dopluje nejdál!

Tvùj sok o uniformì prohlašuje, že je to chlouba námoønictva.
Proè ji tedy nosí tak
zmaèkanou?
Vidíš, tikají pìknì, ty nové lodní hodiny!
Kapitánùv papoušek dnes sežral
o kilo víc masa, než vèera!
Na naši loï vèera pøilétl sup s truhlou zlata.
Ty trdlo, SOS, je zkratka pro tísòové volání.
Žádný „Støednì Opeèený Sendviè

Znáš dobře lodě, na kterých jezdíš?

A vyznáš se i v ostatních plavidlech?
Dokážeš dokreslit
èím se které plavidlo pohání a víš,
kolik se na nìj vejde lidí?
Zkusíš to? Obrázky ti pomùžou,
ale nìco musíš vymyslet i ty sám!

Plavèíku, ty tu lupu
leckdy necháš válet
na palubì. Takhle to ale nejde, ztratí se!
Je to prej nok a né knedlík, a to si øíkáš lodní kuchtík?
Hej plavèíku!
Ruplo ti celé veslo, nebo jen levá strana?

Kolik námořníků se vejde na lod ?

V létì na táboøe si zkuste zmìøit, kolik se vejde lidí na loï.
Poproste vedoucí a na mìlèinì vedle bøehu zjistìte, kolik loï unese, než se potopí! Všichni na ní
opatrnì nalezte, vyvažujte a pøemýšlejte, jak nejlépe se poskládat, aby se vás tam vešlo co
nejvíc! Co myslíte, bude to pøes patnáct námoøníkù?

Vezmi barevnou pastelku a podtrhni názvy ryb a dvou ´´neryb´´.
Víš kam je zařadíš?
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