Zaije v pøítím roce nìjaké dobrodruství, jako
hrdinové z kníek?

Vyvìšti si to pomocí
jednoho starého
vánoèního zvyku.
Zapoj do nìj
celou svou rodinu,
nebo kamarády
z oddílu.
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Vezmi si velký
vlaský oøech.

Pokus se ho rozpùlit tak, aby ti zbyly dvì nepoškozené pùlky oøechu.
Snìz oøech, který najdeš uvnitø. Vezmi si malou dortovou svíèku, zapal ji a jakmile z ní
zaène téct vosk, rychle pár kapek vosku kápni do skoøápky a na kapku vosku svíèku
nalep. Vezmi si lavor a napus jej vodou. Všichni vezmìte své lodièky, zapalte na nich
svíèky, položte na vodu u kraje lavoru a nechejte lodièky plavat. Komu vydrží lodièka
plavat nejdéle, ten bude mít šastný a dlouhý život. Ten, komu se lodièka
drží u kraje lavoru, ten bude celý rok pìknì doma. Komu pluje
lodièka ve støedu lavoru, ten se vydá do svìta.
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Kamarádi, máme pro vás vzkaz do nového roku. Hledej postupnì èísla
od 1 do 36 a pi si popoøadì písmenka, které najde.
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MOD/k/RÉ STRÁNKY PRO VODNÍ VLÈATA A ABIÈKY 5/2014, PRO SÍ VODNÍCH SKAUTÙ VYDÁVÁ HLAVNÍ KAPITANÁT VODNÍCH SKAUTÙ
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ÈOLKA A ABKY
PRO VODNÍ VLÈATA A ABIÈKY
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Dlouhé zimní veèery
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Ahoj holky a kluci,

nevím jak vás, ale mì zima až tak moc nebaví.
Samozøejmì, vždycky se tìším na Vánoce, kdo by ne.
A taky na sníh, až se budeme moci koulovat, stavìt
snìhuláky, válet ve snìhu andílky, sáòkovat, lyžovat, stavìt
iglù, no co vám budu povídat. Jenže, vždycky pøijde brzo
tma a my musíme domù.
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Èolku,

abko,

co to povídáš, doma
pøeci nemusí být nuda. Já mám na
té tmì a dlouhých veèerech ráda, že
koneènì mám èas na ètení. Nemusím
se tak schovávat s baterkou pod peøinu,
aby se maminka nezlobila, že svítím
a nespím. A tìch dobrodružství,
Èolku
kterých pøi ètení prožiji.
a kamarádi,

a která je
tvoje nejoblíbenìjší
knížka?
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to se dozvíte, kdy
vylutíte tuhle ifru.

?

Malá nápovìda -jedná se
o morseovku.
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Bílá Velryba
E
(Herman Mellville)
Tuhle knihu má obzvláš rád dìda
Jack a když jsme u nìj trávili
prázdniny, èetl nám ji. Hlavní hrdina
se jmenuje Izmael a nechá se najmout
na rybáøskou loï. Té velí kapitán
Achab, kterého bílá velryba Moby
Dick pøipravila o nohu. S tím se
kapitán nemùže smíøit a snaží se jí
se svou posádkou najít a velrybì se
pomstít. Je to opravdu velmi napínavé
ètení. Kdo si myslíš, že vyhraje?
Kapitán èi velryba?
Knížku napsal Herman Mellville
a vychází z jeho zkušeností, protože
on sám byl velrybáøem.

HERMAN MELVILLE

BÍLÁ VELRYBA
ILUSTROVAL ROCKWELL KENT

Viking Vike
(Runer Jonsson)
Vike je malý chlapec, který má za otce
náèelníka Vikingù. Ten by z nìj chtìl mít
silného bojovníka, ale Vike je pøesným
opakem. Jenže, je moc chytrý a svému
otci i jeho posádce dokáže, že není
dùležité mít svaly, hlavnì když ti to pálí.
Tak vikingské váleèníky i sám sebe
dostane svou chytrostí z kdejaké
šlamastyky. Slibuji, že se u knížky hodnì
zasmìješ. Nejradši mám tu pasáž, kdy
pøesvìdèí tulenì, aby mu pomohli do
bezpeèí a udìlá si z nich
živé vodní lyže.
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Vlatovky a Amazonky
(Arthur Ransome)
Vlaštovky a Amazonky jsou názvy dìtských
skupin, které bìhem prázdnin prožívají nejrùznìjší
dobrodružství na plachetnici. Vždycky jsem jim
závidìl. Sbalily si svaèinu, vždycky to byly samé
dobroty jako èokoláda èi zavaøenina, vzaly si svou
loï a pluly si, kam chtìly. A obvykle samy, bez
dospìlákù. Dokážeš si to pøedstavit? Pokud chceš
taky závidìt, pøeèti si hned první z nìkolika jejich
pøíbìhù Boj o ostrov. A když se ti bude líbit,
mùžeš se zaèíst do dalších, jako na pø. Troseèníci
z Vlaštovky, Petr Kachna, a pod.
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BOJ O OSTROV
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Èolek a abka
6
Troje prázdniny na moøi
É
(Vladimír Cvrèek)
Nezapomeò, i my máme svùj vlastní pøíbìh.
Líbí se ti Plavby Èolka a Žabky, které plníte se
svým oddílem na schùzkách? A máš rád
pøíbìhy z našich komiksù? Tak právì v naší
knížce se dozvíš o našich dobrodružstvích víc.
Propluli jsme s dìdou Jackem velký kus svìta
a vìø mi, je o èem vyprávìt.
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Troje prázdniny na moøi
Vladimír Cvrèek
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Dìsivé dìjiny Piráti
N
(Terry Dear)
Možná znáte z televize, protože Dìsivé dìjiny se staly
i kresleným seriálem. V téhle pøíruèce urèené holkám
a klukùm, jako jsi ty, se dozvíš o pirátech i to, co nechceš.
Myslíš si, že piráti byli krásní mladí chlapi a hrdinové?
Chceš se nauèit pirátskou hantýrku? Mìla královna
s piráty nìco spoleèného? Tak si dìsivé dìjiny o pirátech
kup èi pùjè a vše se dozvíš.
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