Budete potøebovat hrací kostku, tužku a papír pro každého. Každý si vezme
papír a rozdìlí jej èarami na 6 políèek a oèísluje postupnì od 1 do 6. Hází
první hráè. Hodí kostkou a dle èísla, které mu padne, nakreslí do políèka se
stejným èíslem první èást obrázku (vodu). Pak hází další hráèi a postupují
stejnì. Když se kostka zase vrátí k prvnímu hráèi, opìt hodí kostkou. Buï
mu padne stejné èíslo jako pøedtím a kreslí na vodu loï, nebo, padne-li mu
jiné èíslo, nakreslí do prázdného políèka vodu. Obrázek se kreslí postupnì
nejdøív voda, pak loï, køíž, komín, kouø, kabina, dìlo a pak dìlové koule.
Jakmile se ti podaøí nakreslit tøetí dìlovou kouli, mùžeš jakémukoliv hráèi
škrtnout jeho loï, popøípadì políèko (když loï není dostavìná).
Do škrtnutého políèka se už nesmí kreslit. Pak opìt sbíráš koule
a když je máš všechny tøi, mùžeš støílet znovu.
Vyhrává ten, komu na konci zùstane celá loï.

1) voda

5) kouø

2) loï

3) køí

4) komín

6) kabina

7) dìlo

8) koule

A jetì malý úkol na závìr. Kdy ho splní, mùe si odkrtnout
stejný úkol v Plavbì Èolka a abky.
Popi jednotlivé èásti pádla tak, jak se jmenují.
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Zahraj si doma nebo se svým oddílem námoøní bitvu.

K
ÈOLKA A ABKY
PRO VODNÍ VLÈATA A ABIÈKY

2/2015

Ahoj kluci a holky,

pomalu už mùžeme oprášit z lodí
pavuèiny a vyndat je z lodìnice.
Je èas vrátit se zpátky na vodu.
Pamatuješ si ještì vùbec, jak se správnì
drží pádlo? Nebo jak se nasedá do lodi?
Proto, než vyrazíš na vodu, si tì trochu otestujeme.
Dole vidíš obrázky, na kterých dìláme nìco špatnì. Oèísluj to, co je špatnì.

1) JEPUOTSEN IS IDOL AN
2) ÍJAKRTSEN ES ÌDOL Z NEV YHON
3) EMÁVJELUEN ES ÌBVALP IØP
4) ÌNJETS INHCIV EMEJULDÁP IDOL AN
5) LAKÁCEN SYBA, KAT JULDÁP
6) ICIVALH AZ EØOHAN OLDÁP ÍRD AKUR ÍNROH
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V minulém èísle jsme

si vyprávìli o velké akci,

která se bude konat v èervnu tohoto roku. Pamatuješ si, jak se jmenuje?
Je to Navigamus 2015. Na Navigamu pùjdeme po stopách admirála Nelsona
a v rùzných hrách si pøipomeneme jeho úspìšné bitvy.
Neuškodí tedy dozvìdìt se o nich nìco už teï.

Horatio Nelson

se narodil v Anglii. Mìl dalších 10 sourozencù.
Uèení ho moc nebavilo, zato rád poslouchal vyprávìní svého
strýèka, který byl námoøním kapitánem. Horatio ho požádal,
jestli by se nemohl plavit s ním. A tak se ve svých 12 letech stal
Nelson námoøníkem. Byl moc šikovný a rychle získával jednu
vyšší hodnost za druhou. Ve svých 20 letech se sám stal kapitánem.
A to i pøesto, že trpìl moøskou nemocí. Jedna z jeho slavných
bitev se odehrála u mysu sv. Vincenta, což je u Portugalska.
Narazili zde na lodì Španìlska, které byly rozdìleny do dvou skupin.
Britskému loïstvu tehdy velel admirál Jervis, který se rozhodl zaútoèit na menší skupinu
španìlských lodí. Nelson se plavil na jedné z posledních lodí v øadì. Vidìl, že jejich útok
by mohl být neúspìšný, a tak se sám rozhodl, že vystoupí z øady útoèících lodí a plul
pøepadnout pøední španìlské lodi. Zaútoèil na tu nejvìtší, která v té dobì existovala,
a úspìšnì ji obsadil. Nevrátil se na svou loï, ale zaútoèil se svými námoøníky ještì na
další, a tu také obsadil. Anglièané tenkrát vyhráli. Je potøeba pøipomenout, že Nelson
vlastnì neposlechl rozkaz admirála a mìl být za to potrestán. Admirál ho však nepotrestal
a Nelson byl ještì k tomu povýšen.

Nejslavnìjší a Nelsonovou poslední je bitva u Trafalgaru. Støetnul se zde s francouzskošpanìlskou flotilou. Pøekvapil nepøátele tak, že místo bìžného boje dvou øad naproti
sobì, kdy do sebe lodì støílí, zaútoèil na øadu nepøátel kolmo a rozdìlil ji tak na dvì
èásti, a tím snáze je porazil. Anglie opìt vyhrála, ale Nelson byl zabit. Zasáhla ho kulka
a poranila mu páteø. To, že zvítìzil, se však ještì dozvìdìl. Když ho nesli do podpalubí,
zakryl si oblièej a epolety kapesníkem, aby ho ostatní námoøníci nepoznali
a bojovali dál. Nelson byl ostrý chlapík. Už bìhem døívìjších bitev pøišel nejdøív
o pravé oko, a pak i o pravou
ruku. Nechtìl být pohøben do
moøe, jak se to dìlávalo, ale chtìl
klasický pohøeb. Jeho tìlo bylo
naloženo do sudu s alkoholem
a dopraveno zpìt do Velké Británie.
Proto maskot Navigamu opièka
je nakreslená v sudu.

Admirál Horatio Nelson
Další slavná bitva se odehrála v Egyptì, na Nilu. Nelson už dlouho pátral po
francouzských lodích, až je koneènì našel. Francouzi se rozhodli, že se budou spíš bránit
a nechali své lodì seøazené levobokem blízko bøehu a vìtšinu svých dìl pøesunuli na
pravobok. Poèítali s tím, že zleva na nì Nelson nezaútoèí, když je to tak blízko bøehu.
Jenže Nelson si toho všimnul a taky zjistil, že se zleva na prvních pìt lodí dostane. A tak
svou flotilu rozdìlil a na Francouze zaútoèil z obou stran. Rozmetal je na kusy, velitelská
francouzská loï dokonce vybuchla a na ní zemøel i její kapitán. Francouzi byli poraženi,
nìkteré jejich lodì se snažily uprchnout, ale najely pøi tom na bøeh. Nelson opìt zvítìzil.
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byl pohøben v katedrále
sv. Pavla a jedno z londýnských námìstí
bylo pojmenováno Trafalgarské. Vybudovali na
nìm obrovský sloup, na jehož vrcholu stojí admirál
Nelson. Jeho uniforma, ve které umøel, je
v londýnském námoønickém muzeu. Loï Victory,
na které Nelson zemøel, existuje dodnes. Je ukotvena
v historickém doku mìsta Portsmouth, který se
nachází na jihu Anglie. Mùžeš se tam nìkdy vydat
s rodièi na dovolenou a loï si poøádnì prohlédnout.
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Victory

