Kamarádi, pøejeme vám krásné prázdniny
a tìíme se na vás v novém skautském roce.
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Doufám, že jsme tì teï od vody neodradili. Ve vodì i na vodì je zábava, doufám, že se
ti podaøí u ní v létì strávit co nejvíce èasu. Tak, jak se to podaøilo nám v loòském roce.
Zrovna nedávno jsme si procházeli fotky z našich prázdnin, kdy jsme s dìdou Jackem
sjíždìli Otavu. Našli jsme dvì fotografie, které jsou na první pohled stejné,
ale až pøi bližším zkoumání jsme zjistili, že se pøeci jen v 10 rozdílech liší.
Najdeš v jakých?

K
ÈOLKA A ABKY
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3/2018

Ahoj kluci a holky

Pomalu ale jistì konèí školní rok a my se všichni za chvíli vydáme na prázdniny.
Doufám, že každý z vás se vypraví k vodì, a už na putovní tábor s oddílem, dovolenou
u moøe s rodièi, nebo prostì jen na koupání v øece èi u rybníka bìhem tábora.
My samozøejmì jedeme taky na prázdniny, strávíme je opìt s dìdou Jackem.
A kdo ještì pojede s námi, to se dozvíš v osmismìrce. Vyškrtej všechna slova
oznaèující to, s èím se mùžeš setkat bìhem prázdnin u vody,
a ze zbylých písmenek se dozvíš odpovìï.
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Prázdniny jsou plné zábavy a odpoèinku.
Stáváme se bìhem nich ménì opatrnými, protože
všechny starosti házíme za hlavu. Je ale potøeba dávat na sebe
pozor, abychom pak kvùli nepozornosti neskonèili u doktora.
U vody je potøeba být obzvláš opatrný.
Jakmile se dostaneš k vodì,
pamatuj na tato pravidla:
Nikdy nechoï k vodì sám, vdy mìj
s sebou nìjakého dospìlého.

Mùže se stát hodnì vìcí. Mùžeš uklouznout, dostat
ve vodì køeè, zachytit se o nìjakou pøekážku. Vždy
je potøeba mít pøi ruce nìkoho, kdo ti mùže okamžitì
poskytnout pomoc.

Neplav do blízkosti plavidel a plavební dráhy.

Ten, kdo øídí loï, tì nemusí vidìt
a mohl by ti tak zpùsobit úraz.

Na lodi mìj vdy vestu, správnì obleèenou
a utaenou.

Staèí málo a mùžeš se dostat do vody, kde ji budeš
potøebovat.

Nekoupej se v blízkosti jezu, pøehrady
èi hráze.

Neskákej do neznámé vody.

Pod vodou mohou èíhat rùznì vìci,
a už spadlé stromy, stará mola, støepy
èi konzervy. Do neznáme vody se vždy vstupuje
a nezapomeò i na správné ochranné pomùcky, jako
jsou boty do vody s pevnou podrážkou i špièkou.
Nechoï do vody, kdy jsi rozpálený nebo
unavený.

Jsi li po jídle, mùžeš do vody nejdøív za hodinu.
Rozdíl teplot mùže zpùsobit tìlu šok a kolaps.
Pøi únavì zase mùžeš dostat køeèe.
Po jídle je èlovìk unavený nebo se mu mùže udìlat
špatnì. Radši si odpoèiò a do vody jdi pozdìji.

Plav jen tam, kde je to povoleno,
a pod dozorem nìkoho dospìlého.

Nachází se tu rùzné proudy a úkazy, které tì
mohou strhnout pod vodu.

Mìj u sebe vdy nìjakou záchrannou èi
plovací pomùcku.

Když se ti ve vodì nìco stane, je dobré mít se vždy
nìèeho chytit plovací kruh, míè, „žížala“ a další.

Dùvìøuj a poslouchej ty, kteøí tì mají na
starosti a ve vodì tì hlídají.

Vedoucí, plavèíci, vodní záchranáøi, ti všichni vìdí,
co dìlají. Poslouchej, co øíkají a nebraò jim v jejich
práci.

Když plaveš èi si hraješ ve vodì, vždy tì musí mít
nìkdo na oèích, aby ti mohl kdykoliv pomoci.

Neplav daleko od bøehu nebo mìj s sebou
vdy doprovod.

Mùže se stát, že se dostaneš do dráhy nìjakému
plavidlu, nebo se nìco stane a budeš potøebovat se
dostat co nejdøíve na bøeh.
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Pravidla vycházejí
z www.bezpecnedetstvi.cz.
Setkal ses již s nimi, žabák Kvaky s nimi
seznamoval na závodech
Prahou pøes tøi jezy.
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