Pøiprav si dvì ètvrtky. Vezmi
jednu z nich, otoè ji tak, aby
širší strana byla dole, a pøehni
ji na pùl. Pak papír opìt rozlož
a udìlej si zhruba 2 cm nad
zlomem èáru. Potom vezmi
nùžky a menší zbytek ètvrtky
odstøihni.

pøeklápìcí list

Plošku mezi zlomem a èárou
namaž lepidlem a pøilep
v prostøedku ètvrtky tak, aby
dolní hrany ètvrtky
k sobì sedly.
Zaèni kreslit. Ètvrtka, kterou
jsi pøilepil, je led – nakresli, co
na ledu mùžeš vidìt, a už
jsou to bruslaøi, dìti, co hrají
hokej, snìhulák. Prostì
cokoliv tì napadne. Prostor
nad ètvrtkou je pak bøeh
a nebe. Nech se nést fantazií
a nakresli, co by se ti kolem
rybníku líbilo.

Pak pøeklop pøilepenou
ètvrtku nahoru a nakresli, co
žije pod ledem a pod vodou.
Jsme vodáci a mìli bychom
vìdìt, kdo tam dole bydlí.
Nemusí to být jen ryby.
Na dnì leží i spousta
zapomenutých vìcí,
jen si vzpomeò na Šmudlovy
brýle, Žabèinu tenisku
èi Èolkùv nùž.
Nenech si svùj výtvor jen pro sebe, pøines ho na schùzku
a udìlejte si spoleènì v oddíle výstavku.
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Pøeklápìèka. Co je pod ledem ?

K
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Ahoj kluci a holky
Léto je už dlouho za námi, pøesto bychom na nìj teï
rádi zavzpomínali. Pøišel nám totiž dopis od Štìpíka
a Nadi o tom, jak se plavili po polské øece Pilica.
Je to moc hezké povídání a my bychom se rádi o nìj
s tebou podìlili.
Pøeèíst si ho mùžeš na následující stránce.
Našim kamarádùm Štìpíkovi a Nadì moc dìkujeme. Pokud bys i ty mìl èi mìla nìjaké
nápady, co by sis chtìla na Mod/krých stránkách pøeèíst, neváhej a napiš (nebo pøemluv
nìkoho, aby napsal) na mail vychovna@hkvs.cz.
Než se ale pustíš do ètení,
je potøeba trochu procvièit hlavièku,
aby ti pak ètení obrázkového
pøíbìhu šlo. Brzy budou v našich
domácnostech hrát hlavní roli kapøi.
Najdeš mezi vylovenými kapøíky 3,
kteøí jsou úplnì stejní?

?
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Plavba po polské øece Pilica
píše Štìpík a Naïa

Na bøehu pøed vesnicí Maluszyn jsme sundali

ze zahrádky auta, vytahali

Oddíl je pro mì jako druhá rodina.
Jak moc dobøe znáš tu svou skautskou rodinu ty?
Doplò na jednotlivé øádky ta správná jména ze své posádky, oddílu a pøístavu.
Do obrysù postavièek pak nakresli, jak konkrétní osoba vypadá.
pøístavní/á

Sten odjel zaparkovat

kapitán/ka pøístavu

Jiøík, Naïa, Štìpík a Žoržet zatím pøibližovali náklad k vodì.
Cestou nás uvítala moøská panna z písku,
která se rozvalovala na pláži.
V 15.10 hod jsme mìli naloženo a vypluli jsme.
Ani jsme se poøádnì nerozjeli a už jsme zùstali viset na kameni.
Sten a Žoržet nadzvedávali pramku, ta se uvolnila a Žoržet
sklouzla po kameni, a na chvíli se „schovala“ pod loï.
Pilica hodnì meadrovala (esíèkovala),
v korytì byly pod hladinou schované
kmeny a vìtve, pro nás to byli krokodýli.

Poveèeøeli
jsme

palubní oddílu

kapitán/ka oddílu

Tìm jsme bez zaváhání ujeli.
Hned za mostem do Sudzinku jsme
se utáboøili. Zašli jsme do lesa pro døevo,
postavili pøístøešek,
uvaøili èaj a opekli kukuøici.

Po vydatné snídani jsme už v 8.40 hod vyjeli.
V pøístavu Lesna jsme uvidìli pramice a hradecké
skauty s Renèou. Pozvali nás na èaj.
Jeli jsme dál. Dojeli jsme do Przedbórza.
Zašli jsme do pizzerie na 3 velké pizzy, nabrali vodu
a pak ještì chvíli za mírného deštì pádlovali.

èlunaø

posádka

Všechna nebezpeèná místa jsme bez problémù projeli. Ujeli jsme 34 km.
Na pravém bøehu jsme si vyhlédli plážièku s borovicovým lesíkem, vytáhli loï do
pøíkrého svahu, postavili pøístøešek, nanosili døevo.
Ohýnek plápolal, èaj byl hned uvaøený.
Veèeøi nikdo nechtìl, byli jsme najezení.
a uvaøili èaj z èerstvé divizny – mòam.
na
Na snídani jsme usmažili
V 9.40 hod vyplouváme. Pøibývá písèin a krokodýlù v øece. A jeden krokodýl nás dostal.
Najeli jsme na krokodýla, loï se zaèala toèit. Rychle jsme vystoupili na kmen, loï
pøevážili a oddechli si. V tom místì byla velká hloubka a silný proud. Odpoledne jsme
byli v Sulejówì, ujeli jsme 42,4 km.
Po nároèném dni jsme veèer okamžitì usnuli.
.
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