Nejvíc je ale známe díky Indiánùm ze severní èásti Ameriky.
Ti lodì vyrábìli z kùry, nejèastìji bøezové, kterou pøipevòovali na kostru z lehkého døeva.
Mìly tu výhodu, že byly lehké. Když se øeka nedala kvùli vodopádùm a peøejím sjet,
prostì pøistáli, hodili loï na ramena a šli s ní až na místo, kde plout bylo zase bezpeèné.
Když nemìli bøezovou kùru, použili jinou. Druhù kanoí bylo hodnì.
Záleželo tøeba na tom, zda se indián jel projet po moøi èi po øece.
Nebo taky, jestli jel lovit velrybu, tulenì èi lososa.
Najdeš
na obrázku
šest rozdílů?
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Kanoe vznikly asi 8 000 let před tím, než se narodil Ježíšek.

V Evropì se ty nejstarší nacházely napøíklad v Holandsku
èi Dánsku. Byly vydlabané z kmene stromu.
Hodnì je používali i domorodci v Austrálii èi Amazonii.

K
ČOLKA A ŽABKY
PRO VODNÍ VLČATA A ŽABIČKY

2/2014

KDE SE VZALY LODĚ?

Ahoj holky a kluci,

pomalu se zaèíná oteplovat a tak po zimì vyrážíme s posádkou pøi schùzkách zase
na vodu. Na konci bøezna jsme v pøístavu mìli zajímavou akci - otevírali jsme øeku.
Všichni jsme se shromáždili na bøehu a vidìli jsme, jak z dálky pøijíždí loï. Na ní stála
postava s dlouhými vlasy, modrozelenými šaty a trojzubcem. Byl to Neptun, bùh moøí
a vod. Zastavil se, vzal velký klíè, potopil ho do vody a øeku odemkl. Pak nám øekl, a
si vyneseme lodì a pøipojíme se k nìmu na první plavbu. Byla to paráda.
Po ježdìní na vodì se mi moc stýskalo.
O čem se dočteš na těchto stránkách? To se dozvíš, když vyluštíš
tuto šifru:

O T S I
R E T H
I D Z E
I S D I
L K A U
O D I N
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Plavčíku, jsi dobře
připraven na plavbu?

Trochu si tì vyzkouším.
Poznáš, jaké zábìry na obrázku vodáci dìlají?
Spoj èarou jednotlivé povely se správným
obrázkem.
VPŘED
STOP

Víš jak vznikly lodě, na kterých se dnes plavíme?

Ne? Tak já ti to povím.
Kajak pochází od Inuitù, které znáš pod názvem Eskymáci. Vyrábìli ho tak, aby
v pøírodì vypadal nenápadnì, a zvíøata ho pøi lovu nezpozorovala. Prostì jako když si
vezmeš do _esa maskáèe. Díky tomu se mohli nad k_øist nenápadnì pøiblížit a ulovit ji.
Vyrábìli ho z kostry velryby a potáhli ho zvíøecí kùží. Ale pøi cvaknutí by lo_ sama o
sobì _eplavala. Jak to dìlali? My teï n_še lodì vycpáváme na pøídi a na zádi pet
flaškami, aby se v pøípadì pøevrácení loï nepotopila. Eskymáci ale žádné plastové
lahve tenkrát nemìli. Místo toho ale mìli tu_enì. Když ho snìdli, nechali si jeho
mìchýø, napustili ho vzduchem a dali ho do špièek. A tak l_ï plavala na _odì.
Co v eskymáètinì kajak znamená? To se dozvíš, když popoøadì doplníš do políèek
chybìjící písmena z textu.

POHOV

KONTRA

ODLOM
PŘITÁHNI
A víš jak podle Eskymáků vzniklo pádlo?

A co ty? Umíš všechny tyto záběry?

Jestli ano, dokaž to na lodi svému kapitánovi èi kapitánce
a nechej si potvrdit bod do Plavby.
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Je to vtipná historka. Byl Eskymák Agga, který bìhem
jednoho svátku porušil pùst a snìdl tulení játra. Bohynì
Qatsuvaavak se na nìho naštvala, vzala na bøehu kus
døeva a praštila ho tím po hlavì. Agga si døevo nechal na
památku. Pak zjistil, že se mu dobøe drží, a tak ho zaèal
používat k pádlování.
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