Pomůžete
najít
Pulcovi
cestu
k jeho
stanu?
Je už
po náročném
dni
unavený
a
chce
se
vyspat.

Kamarádi, užijte si prázdniny.
Chceš vědět kam pojedeme s rodiči na prázdniny?
To zjistíš až vyluštíš tuto šifru.
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Ahoj Pulče,
máš kladívko na komáry?
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Nástrahy vody

Ahoj kamarádi,

za chvíli jsou tu prázdniny. Urèitì vyrazíte se svým
oddílem na puák na vodu. Tak to je nejvyšší èas,
abyste se nauèili, jak se chovat a co si vzít, abyste byli
na vodì v bezpeèí. Podíváme se na vìci, které tì mohou zachránit èi ochránit pøed
hlavními nástrahami vody. Nejdøív je ale potøeba rozehøát si hlavièku, aby se do ní
všechny ty nové vìdomosti vešly. Podívej se na tabulku pod sebou. Každý symbol
znázoròuje jednu èíslici. Pøijdeš na to, který symbol kterou? Poradím ti, kde zaèít.
Podívej se na tøetí øádek. Pìt sluníèek je 10, kolik je tedy jedno sluníèko?
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Pøeèti si teï pøíbìh naeho kamaráda Pulce.

Je to tak trochu zmatkáø a nešika.Takhle vypadal jeden
jeho den na vodì. Zpackal všechno, co se dalo. Èti
pozornì a podtrhni ty èásti, které Pulec udìlal špatnì.
Pulec byl se svým oddílem na putovnímtáboøe.

Už bylo po snídani a všichni se pøipravovali na plavbu.
Zatímco se jeho kamarádi mazali opalovacím krémem, Pulec
si èetl èasopis. Však bude ještì dost èasu namazat se taky.
,,Písk! Všichni ven ze stanù, za chvíli odplouváme!“ zavelel
kapitán. Všichni vyskákali ven, vyndali své vìci na hromadu
a zaèali bourat stany. Pulec si tak tak stihl sbalit èasopis. Na opalovací krém si už ani
nevzpomnìl. Obul se do sandálù, které mìl jako boty do vody a zaèal pomáhat klukùm
s balením stanu. Za chvíli byly stany zbourané, batohy naložené a posádka pøipravena
k vyplutí. ,,Teï se poøádnì rozcvièíme, a nám to pádlování pìknì jde.“ øekl kapitán. Pulec
ale místo cvièení bìžel pryè. Chtìlo se mu na záchod. Když se vrátil zpátky
posádka akorát docvièila a chystala se k lodím. Pulec si
letmo pøetáhl vestu pøes hlavu, ani ji neutáhl.
Popadl pádlo, chytil se lodi a už ji nesl
spolu s ostatními k øece.
Sluníèko krásnì svítilo. ,,Pulèe, kde máš
kšiltovku“, rozzlobil se kapitán, když si všiml, že
Pulec nemá na hlavì žádnou èepici. ,,Já jsem si ji
zapomnìl v batohu“, vymluvil se Pulec. ,,Tak si
aspoò namoè hlavu“ øekl kapitán. Ale to už pøed
nimi byla velká peøej. Pulec si hlavu nenamoèil
a kapitán se vìnoval kormidlování, aby peøejí
zdárnì propluli. Po chvíli pocítil Pulec žízeò.
Všiml si ale, že si do lodi nevzal svoji flašku
s pitím. Nevadí, vody je kolem víc než dost.
Ponoøil dlanì do øeky, nabral vodu a napil se. To je
úleva. Za chvíli pøišel jez. ,,Pádlujte!“, zavelel
kapitán. Loï ale zaplavila velká vlna, pramice se
naklonila, a posádka vypadla ven.
Pulcovi se vesta zvedla nad hlavu, takže
koukal do ní a èouhaly mu z ní jen ruce. Do toho
zakopl o velký šutr pod vodou a narazil si palec
o jeho ostrou hranu. ,,Au“ zaøval. Dál už si toho
moc nepamatoval. Když šel veèer spát, bylo mu
strašnì špatnì. Co ho všechno asi bolelo? To
zakresli do obrázku Pulce vedle. Na další stránce
si pak pøeèti, jestli ti nic neuniklo.

Nael jsi vechny vìci,
které Pulec udìlal patnì?
Tak se na to spolu podíváme.
Nenamazal se opalovacím krémem. Na to
nikdy nesmíš pøed plavbou zapomenout. Staèí
chvilièka a mùžeš se lehce spálit. Urèitì si to už zažil,
kùže ti zèervená a pak to strašnì svìdí
a pálí. Èasem se pak zaèneš loupat. Pozor, namazat se
musíš, i když se sluníèko schovává za mraky.
I tak mùže tvojí kùži ublížit.
Vzal si na vodu sandále. Ty nejsou vhodnými botami do
vody. Bota má chránit nohu pøed pøedmìty, které tì mohou ve
vodì poranit, a už to jsou kameny, nebo jiné vìci, které do
vody nepatøí (støepy, kov, atd.). Potøeba je, aby bota byl
a uzavøená a mìla plnou špièku. Do boty se pak nic
nedostane. A kdyby mìl Pulec plnou špièku, zakopnutí
o kámen by ho bolelo ménì a nezranilo by ho to. Pokud máš
jako boty do vody sandále èi žabky, radši je nechej pøíštì doma.
Nerozcvièil se. I na tìlocviku se pøeci na zaèátku rozcvièujete.
Zahøejí se tím svaly, takže jsou pøipraveny na námahu. Když se
nerozcvièíš, bude tì bolet po pádlování celé tìlo a to až nìkolik dní.
Neutáhl si vestu. Vestu si musíš vždycky
poøádnì utáhnout a zapnout všechny pásy, které na ní
jsou. Jen tak zabezpeèíš, že jakmile se dostaneš do vody,
vesta na tobì zùstane a bude tì správnì nadnášet
a chránit pøed utopením.

Sluníèko mu na ni
pálilo a Pulec dostal úžeh. Ten zpùsobuje, že se
èlovìku chce blinkat a dostane horeèku. Proto je
potøeba, abys vždycky mìl v létì na hlavì
kšiltovku, klobouèek èi šátek. Hlava se ti pak
nepøehøeje.
Nemìl pokrývku hlavy.

Napil se z øeky. V dnešní dobì není moc bezpeèné pít z øek,
po kterých se plavíme. Voda není tak èistá a náš žaludek na to není
zvyklý. Proto si nikdy nezapomeò vzít sebou na vodu láhev s pitím
(ne moc sladkým), aby ses mohl kdykoliv napít. Nezapomeò, že dennì
bychom mìli vypít alespoò 2 litry, v létì obvykle víc.

Vybarvi si Pulce
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