Udìlej duhu!

Všimli jste si nìkdy, že pøi cákání vody se vytváøí duha?
Stoupnìte si s kamarády do øady a zaènìte cákat vodou proti
sluníèku. Vidíte duhu? Jestli ne, zkuste se k sluníèku pootoèit
jinak a cákejte znovu. Nevzdávejte se, dokud se na kapkách
duha neobjeví.
Na Babu.
Urèitì znáš hru na babu, kdy se honíte venku po
høíšti nebo po louce. Zkusil jsi ale už hrát i na honièku
ve vodì? Je to mnohem tìžší, ale i zajímavìjší.
Plavèík káe!
Urèete si plavèíka. Ten bude vymýšlet, co mají všichni udìlat. Pokud se
rozhodne, že mají tøeba všichni udìlat ve vodì døep, øekne: ,,Plavèík
káže, udìlejte ve vodì døep.“ Vždycky plavèík musí øíct: ,,Plavèík
káže“. Když to neøekne, nikdo nesmí nic udìlat. Když to nìkdo splete
a rozkaz udìlá, i když plavèík neøekl ,,plavèík káže“, všichni ho
postøíkejte vodou, a hraje se dál.

Najde na obrázku 8 rozdílù ?

Pøejeme ti hezké prázdniny a tìíme se na tebe v novém skautském roce.

Á hoj!
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Léto, to je také koupání !
Vyzkouej si se svými oddílem pár vodních her.
Ne si ale pùjdete hrát do vody, vdycky si sebou vezmìte
nìjakého vedoucího (nebo jiného dospìlého), který na vás dohlédne.

K
ÈOLKA A ABKY
PRO VODNÍ VLÈATA A ABIÈKY

Ahoj kluci a holky,
je tu poslední školní mìsíc
a s ním dvì super vìci.
První je Navigamus 2015,
velké celostátní setkání všech
vodních skautù, na kterém se doufám uvidíme
ve velkém poètu. A pak už zbývá jen pár týdnù
a jsou tu prázdniny! V tìchto Mod/krých stránkách najdeš
pár tipù na to, jak si je udìlat co nejlepší a odnést si z nich
co nejvíce vzpomínek. Taky pro tebe máme pár tipù na
zajímavé hry do vody. Urèitì o prázdninách vyrazíš
i na vodu. Co si sebou sbalit? Zakroužkuj ty vìci, které se
ti na vodì budou hodit.
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Urèitì nás èekají bájeèné prázdniny.
Ale jak si je udìlat ještì lepší? Pøinášíme ti pár nápadù, co mùžeš bìhem prázdnin
vyzkoušet. Uvidíš, bude to zábava.

?

Pojede v létì do zahranièí ?
- nauè se v jazyce zemì, kam jedeš,
alespoò pìt slov, jako je napøíklad:
Dobrý den, nashledanou, dìkuji, prosím
a ahoj. A hlavnì, používej je!
Domorodce tím vždycky potìšíš.
- ochutnej jejich tradièní jídlo.
Hranolky si mùžeš dát doma,
v zahranièí zkus nìco nového.
Co takhle hummus, tzatziki, musaku,
baklavu, gazpacho, quiche? Že nic
z toho neznáš? Je na èase to napravit.

Øízek,
prosím.

Zdolej ,,tisícovku“!
Tím nemyslím, že máš utratit tisíc korun , ale
vylézt na horu, co má více jak 1 000 metrù.
V Èeské republice je takových hor skoro 400,
takže možností máš víc než dost. Musíš ale vrchol
zdolat po svých, žádné lanovky, nesení na zádech,
apod. Pìknì po svých. Vìø mi, ten pocit, že jsi to
dokázal/a, stojí za to.

Jeï do ZOO a …
Prohlédni si všechny výbìhy se zvíøaty, které daná ZOO má. Urèitì vždycky nìkteré
vynecháš, protože je to daleko, nebo zvíøe není tak zajímavé. Ale co když se pleteš?
Vypiš si celou abecedu od A do Z a zkus ke každému písmenu v ZOO najít alespoò
jedno zvíøe? Nedaøí se ti k nìkterým písmenkùm nìco najít? Nevadí, mùžeš zkoumat
i jejich latinské názvy a chybìjící písmenka jimi doplnit.
Ochutnej co nejvíce druhù zmrzliny!

Pojede na vodu?
Má kolo?
Brusle?
Nohy?

Každý z nás máme oblíbené pøíchutì zmrzliny, které si rádi dáváme. Co to ale letos
udìlat jinak? Nedávej si poøád tu samou, ale pokaždé zkus jinou pøíchu (samozøejmì,
pokud ji budou mít). Jednotlivé pøíchutì si zapisuj do notýsku. Už jsi mìl/a dýòovou,
mangovou nebo makovou zmrzlinu? Já ano a byly moc moc dobré. Jaké netradièní chutì
najdeš bìhem léta ty? To samé mùžeš zkusit i s nanuky.
Vyzkouej si spaní pod irákem.

A už s oddílem na táboøe, nebo doma na zahradì. Zkontroluj si pøedpovìï poèasí, že
v noci nemá pršet. Najdi si hezké rovné místo, na kterém tì nebude nic tlaèit do zad,
nejlépe tak, aby ti nic nebránilo ve výhledu na oblohu. Pozoruj hvìzdy. Poznáš
souhvìzdí, jako je Malý a Velký vùz. Znáš i jiná souhvìzdí? Zkus si nìkterá pøed
pozorováním najít, vèetnì pøíbìhù, která se k nim vztahují. A nebo si vymysli vlastní
souhvìzdí, jako to tøeba dìlali Oslík se Shrekem.
Zkus nìjaké pøírodní pokusy!

493 km

Najdi v lese mraveništì a pozoruj ho. Zkus k mraveništi dát kostku cukru, co s ní
mravenci udìlají? Zkus dát mravencùm na jejich cestu nìjakou malou pøekážku, tøeba
list, malou vìtvièku, stéblo. Jak se s tím vypoøádají? Hlavnì dávej pozor, abys
mravencùm neublížil a mraveništì neznièil.
Buï hodnì venku a uívej si pøírodu.

Zkus bìhem léta ujet na vodì, kole, bruslích èi ujít pìšky 100 kilometrù? A to u všech
prostøedkù zvláš! Prázdniny jsou ideálním èasem pro rùzné výlety, pøíležitostí tedy
budeš mít víc než dost. Kolik jsi ujel kilometrù ti urèitì rád øekne tvùj vedoucí, rodièe
nebo jiní dospìláci. Na konci prázdnin si seèti všechny kilometry dohromady. Víš, že
kdybys chtìl/a pøejet celou republiku napøíè, tedy od nejzápadnìjšího do
nejvýchodnìjšího bodu, je to 493 km. Podaøilo se ti tuto vzdálenost pøekonat?
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- Kdy jsi naposledy válel sudy z kopce?
Udìlej si s kamarády závod, kdo se dokutálí dál, aniž by se zastavil.
- Zkus pozorovat mraky a pøemýšlej nad tím, jak vypadají. Kdo vymyslí vtipnìjší popis?
- Postav co nejhezèí lesní domeèek.
- Sbírej lesní plody, jako jsou borùvky, maliny, jahody a udìlej z nich pak nìco dobrého.
Neznám nikoho, kdo by nemìl rád borùvkový koláè.
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