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MOD/k/RÉ STRÁNKY PRO VODNÍ VLÈATA A ABIÈKY 2/2018, PRO SÍ VODNÍCH SKAUTÙ VYDÁVÁ HLAVNÍ KAPITANÁT VODNÍCH SKAUTÙ

Pøed námi je nìkolik mìsícù, kdy se budeš se svou posádkou plavit na øekách,
pøehradách, nìkteøí možná i na moøi. Èolek a Žabka se také chystají se svou posádku na
vodu, poplují po Berounce. Zvol si, jestli postavièka dole je Èolek nebo Žabka,
a nakresli na nì, co všechno na sobì musí mít, aby na vodu mohli vyrazit. Nezapomeò
pak do barelu napsat nebo kolem nakreslit vìci, které si s sebou na jednodenní plavbu
urèitì nesmí zapomenout vzít. Výsledek ukaž své kapitánce èi kapitánovi.

K
ÈOLKA A ABKY
PRO VODNÍ VLÈATA A ABIÈKY

2/2018

Ahoj kluci a holky
máme za sebou první jarní dny i Velikonoce, tak na co se teï tìšit? Co tøeba na
Navigamus, který zaène za pár týdnù. Psali jsme o nìm už v minulém èísle a na
následujících stránkách se na nìj zase trošku pøipravíme. Pokud se s tebou na nìm
neuvidíme, nesmutni, urèitì se potkáme na tom dalším.
Nejprve si ale užijeme trochu zábavy.
Žabka dostala chu na sladké a vzpomnìla si, že má pytlík bonbonù.
Když pro nìj do své kajuty šla, zjistila, že je pøeházená vzhùru
nohama a bonbony rozsypané všude kolem.
Asi za to mohlo lodní strašidlo.
Pomùžeš Žabce všech 10 bonbonù najít?
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Jak už jsme si øíkali minule, hlavním tématem letošního velkého setkání vodních
skautù bude pøíbìh moøeplavce Èeng Che a vše se bude toèit kolem zemì, ve které
žil, tedy Èíny. A tak neuškodí se o ní nìco dozvìdìt.

Dokážeš místa, o kterých jsme se bavili na pøedchozí stránce, správnì pojmenovat?
Jestli ne, správnì odpovìdi najdeš v následujících šifrách, popoøadì tak, jak jsou
rozmístìné v textu.
T B O H CH B K

Èína je nejlidnatìjí zemí svìta,

žije tu skoro 1 375 000 000 obyvatel. Pro lepší
pøedstavu, témìø každá 5. osoba na Zemi žije
právì v Èínì. Zcela logicky se v Èínì nachází
i nejlidnatìjší mìsto svìta a to je
Žije tu kolem 24 000 000 obyvatel, což je
zhruba tolik, kolik v žije v celém Èesku,
Rakousku a na Slovensku dohromady. Mùžete
tu vidìt øadu velmi zajímavých budov, napøíklad
jednu tvoøenou velkými perlami, nebo takovou,
která vypadá jako otvírák.
Hlavním mìstem Èíny je ale
Možná ho znáte podle
slavné pochoutky
Její pøíprava zabere více jak jeden
den, výsledek je však vynikající. Èíòané ji jedí naporcovanou na malé
kusy a balí ji do malých tenkých placièek spolu s omáèkou
a zeleninou. To vše dìlají èínskými hùlkami
a je to fakt fuška.

Potom Eva kápla inkoustem na gatì.
TSEREVE TNUOM
AVBECLDKEA FCGIHNISJKKA LZMEND

Jeden z úkolù na Navigamus, který jste se svou posádkou èi
oddílem možná už zkoušeli, je uvaøit tradièní èínské jídlo a sníst
ho hùlkami. Jíst hùlkami je velice nároèné, pøesto není na škodu
se to nauèit. V dnešní dobì je pøíležitostí jíst hùlkami víc než
dost, navíc nikdy nevíš, kdy se ti poštìstí hodovat s rodilými
Asiaty. Pøece se pøed nimi nechceš ztrapnit? Vyzvi na souboj svou
rodinu, kamarády v oddíle èi ve škole v následujících úkolech.
Kdo se stane mistrem v ovládání èínských hùlek?

Pøiprav si 10 velkých fazolí, pár
èínských hùlek, misku a stopky.
Vysyp fazole na stùl, misku dej vedle
nich a soutìž mùže zaèít.
Kdo zvládne všech 10 fazolí dát
do misky hùlkami nejrychleji?
Je to na tebe moc snadné.
Zkus to samé s 10 hrášky.
Na hranicích Èíny s Nepálem se tyèí nejvyšší hora svìta
Její vrchol se nachází ve výši 8 848 m. n. m.
Èína má nejdelší hranice na svìtì
a sousedí se 14 státy. Není divu, že díky
hranicím vznikla i nejdelší stavba svìta

Èína je také domovem pand, které patøí
k ohroženým zvíøecím druhùm. Vznikla tu proto
nejvìtší pandí rezervace, kde se každý rok
narodí malá panïátka. Najdete ji v
a její návštìva opravdu stojí za to.

6

Také velice lehké? Tak co pak fazole s hráškem smíchat, vzít druhou misku a pomocí
hùlek je roztøídit do správných misek? Za jak dlouho to zvládneš?
Víš, že podle toho,
jak holky drží hùlky, se pozná, jak daleko se vdají od
své rodiny? Ty, co drží hùlky blízko špièek, budou se
svým budoucím manželem bydlet v blízkosti své rodiny.
Naopak ty, co je drží u jejich koncù,
se vdají daleko od rodiny.
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