Žil jednou jeden slon a ten mìl
tuze malý chobot. Nièemný chobot,
stìžoval si vždy slon. Jeden
den sežral okolo pìti krabièek
èokolády. Udìlalo se mu
z ní však zle, až si lehl na záda.
Uvidìl tisíce hvìzd i celý
mìsíc. Na chobot mu sedl
rej, no, kolem tøiceti komárù. Jeden nasál krev. E, ta potvora. Øev pøivolal jako na povel
rybaøící zebru. Ta byla fanouškem karet a kouzel. Zebra se zeptala: „Zahrajeme si spolu
kvarteto?“ Slon nadšenì souhlasil. Po pìti minutách mu bohužel vadilo,
že prohrává a svým chobotem nasál zebøe kartu. Zebra cekla: „To se nedìlá.“
Položila karty a šla pryè.
Doplò nalezené ivoèichy postupnì do jednotlivých bublin.
Zvýraznìné bubliny ti dají dohromady tajenku.
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MOD/k/RÉ STRÁNKY PRO VODNÍ VLÈATA A ABIÈKY 4/2016, PRO SÍ VODNÍCH SKAUTÙ VYDÁVÁ HLAVNÍ KAPITANÁT VODNÍCH SKAUTÙ

Nakonec tu je pro tebe poslední

(ale urèitì ne nejlehèí) úkol. Doufám, že se s ním dobøe popereš. V pøíbìhu je
schováno 10 vodních živoèichù, které urèitì nenajdeš volnì žít u nás v pøírodì. První
slovo (chobotnice) je podtrženo, abys vìdìl, jak na to. Pozor, na háècích a èárkách
nezáleží, mohou chybìt i pøebývat. Živoèichy si mùžeš vybarvit.

K
ÈOLKA A ABKY
PRO VODNÍ VLÈATA A ABIÈKY

4/2016

Ahoj kluci a holky,
prázdniny plné dobrodružství už jsou dávno
za námi, ale nevìš hlavu. Èeká tì spousta nových
zážitkù s kamarády na schùzkách, podzimních
výpravách a dalších akcích. V záøí jste jistì poctivì
trénovali s posádkou na Tøi jezy. Teï už tì tolik
trénování na vodì neèeká. Pomalu ale jistì všichni
vodáci zazimují své lodì, uklidí pádla, vesty. Urèitì tomu tak bude i u vás v oddíle.
Pak se øeka zamkne, podìkuje se jí a vy se pøesunete na schùzky nìkam na souš.
Tam budete hrát hry, objevovat nové vìci, pøipravovat se na vodu teoreticky
a procvièovat své hlavièky. Ty si procviè svou hlavièku už teï. Podívej se na tabulku
pod textem. Každý druh zvíøete znázoròuje jedno èíslo. Zvládneš pøijít na to, které zvíøe
znázoròuje které èíslo? Poradím ti, jak na to. Koukni se do pátého sloupeèku.
Ètyøi kachny jsou 16, kolik je tedy jedna kachna?
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Viml sis, Èolku,
že na obrázku z minulé stránky
nebylo ani jedno zvíøe? Ani se jim chudinkám nedivím,
že v takovém prostøedí nechtìjí žít. A pøitom by staèilo
tak málo k tomu, aby okolí øeky
bylo hezké – jen uklidit.

Haf, haf! Podívej se!
Takový nepoøádek. Nìkteøí lidé jsou ale èuòátka!
Ty ale jako správná žabièka/správné vlèe mezi nì naštìstí
nepatøíš. Napadá tì proè se nesmí nepoøádek do pøírody
vyhazovat? Vybarvi všechny vìci,
které do pøírody nepatøí.

?

Pojïme si zkusit pøedstavit,
která všechna zvíøátka by tam asi mohla žít, pokud
by tam bylo èisto. Dokážeš je pojmenovat?
Kdybys u nìjakého zvíøete váhal,
tak ti poradí šifra.
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