Z vyprávìní dìdy Jacka

plula Suezským prùplavem,

Když naše

Když po nìkolika dnech skonèila,

strhla se z nièeho nic válka.
patøil jeden bøeh Izraeli

a druhý Egyptu

a na nich plno
který ani

poslali jsme domù

. Za tìch pár dní se ale
ani

proto nemohla odplout. My

zanesl

neuklízeli. Žádná
jsme se scházeli a když pøišly

a pak si udìlali spoleèný

a zazpívali

. Mezi ..nimi kotvilo 15

. Dali jme si navzájem

každý ve svém jazyce. Ty spoleèné

byly mnohem víc, než celá

A do dneška si my

navzájem

.

Veselé Vánoce ! Merry Christmas! Frohe Weihnachten!
Feliz Navidad! Buon Natale! Felica Kristnasko!
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Moje nejmilejší Vánoce
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ČOLKA A ŽABKY
PRO VODNÍ VLČATA A ŽABIČKY
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Náš kapitán øíká, že sníh je také voda,
tak jsme se podívali zblízka
na snìhové vloèky hned, jak zaèaly poletovat.
A víte, èeho jsme si všimli?
I když ani jedna není jako druhá,
každá vločka má vždy šest cípů.

A to jsme s Žabkou až dosud z papíru
vystøihovali hvìzdièky osmicípé!
Tak jsme se tedy nauèili dìlat hvìzdièky šesticípé. Záleží to na skládání papíru:
Zahneme oba cípy s ostrou špièkou pøes
støed tak, aby se hrany papíru dotkly.
Hùø se to popisuje, než dìlá.

Nejdøíve pøeložíme
ètverec papíru napøíè do
trojúhelníku

Ostøihneme
vrchní èást.
Pokud nyní
otevøeme papír,
uvidíme, že jsme
pøipravili
šesticípou hvìzdu.

A teï už jen støíháme
podle fantazie.
Uvidíte, že budete mít každý jinou,
ale pøesto podobnou vloèku.
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Vánoční ozdoby Čolka a Žabky
Eskymácká honička v bludišti

Je to jednoduchá hra na babu, která se ale hraje v bludišti cestièek vyšlapaných ve snìhu.
Hráèi se smìjí pohybovat jen po tìchto cestièkách (nìkteré jsou ale slepé). Baba napøíè
ulièkami neplatí. Je-li hráèù víc, jsou urèeni dva až tøi chytaèi a hraje se na chytání. Dbejte
na to, abyste bludištì zbyteènì nerozšlapali.

Co se zbylými
papírovými krabièkami
od èaje, kosmetiky, lékù?
Vyrobte z nich zajímavé
ozdoby na stromeèek,
potøebujete už jen obrázek
Diamondu,Èolka, Žabky nebo Kryštùfka,
kružítko, nùžky, lepidlo, špendlík a barevnou bavlnku.
Vystøihnìte a slepujte na sebe v poøadí plný kruh (potiskem dozadu), kruh
s obrázkem a barevné mezikruží.

Figurky zkopírujte
na kopírce a vybarvìte.

Sněhové bludiště na stole.

Najde Žabka cestu ledovými krami ?
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Fixem opatrnì obtáhnìte hranu slepené ozdoby, aby nebyla bílá. Nalepte smyèku
z bavlnky, propíchnìte ouško a protáhnìte jím bavlnku.
Budete-li tvoøit ozdobu na schùzce,
mùžete udìlat ozdoby se všemi
èleny posádky Diamondu.
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