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tipy

Vanoce

Vedoucí s maskou – zlaté prasátko – se postaví do 
středu a ostatní se snaží k němu co nejtišeji dostat 
a dotknout se ho. Jakmile vedoucí uslyší některého 
z hráčů, ukáže jeho směrem, a on se musí vrátit na 

začátek. Vítězí 
ten, kdo se 
dostal nejdříve 
nebo nejblíže 
k vedoucímu. 

Vánoce jsou nejoblíbenějším svátkem 

roku, pojďme si je užít…

Hon na zlaté prasátko

K vánočním zvykům roje Lampyris 

Dobříš neodmyslitelně patří pečení 

cukroví. Světlušky a benjamínci 

poté se svými výtvory soutěží na 

vánoční výpravě o cenu za 

nejlepší chuť a originalitu. 

Vánoční stromeček, prskavky 
a pouštění lodiček nesmí chy-
bět na žádné vánoční schůzce!
Foto: Radek Lampíř – Vamp
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Připravila: Hopsinka , ilustrace: Milan Lesniak - Barva, 
Foto: Hopsinka, Vamp

Pohádky

Tajný ježíšek
Na schůzce napište jména všech členů a dejte je do klobouku. Každý si pak vylosuje jedno jméno a jeho nosi-teli přinese na vánoční schůzku dárek. Nezapomeňte, 

že ježíšek se nesmí prozradit…

teli přinese na vánoční schůzku dárek. Nezapomeňte, 
že ježíšek se nesmí prozradit…

Každý rok přivezou skauti vánoční plamínek Betlémského světla. 
Světýlko je zažehnuto v Betlémě, odkud se přesouvá do Vídně, 

a poté je předáno rakouskými skauty skautským delegacím z celé 
Evropy. Během Vánoc se můžeš i ty zapojit do řetězu těch, 

kdo se snaží přinést lidem malý plamínek z Betléma, ale i radost 
z toho, že nejsou sami, že na ně někdo myslí.

K Vánocům neodmyslitelně patří 

pohádky. Dokážeš poj menovat 

pohádky z ilustrací? Zkuste si na 

schůzce zahrát vybranou pohád-

ku jako divadlo. Můžete také 

zkusit vymyslet vlastní pohádky, 

kde budou postavy z obráz -

ků vystupovat.



vlček/světýlko
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Uložení 
potravin na táboře Máš mlsný jazýček? Pomáháš rád v kuchyni 

mamince? Vaříš rád na táboře? Pokud si 
alespoň na jednu otázku odpověděl ano, 

vlček/světýlko vaření je pro tebe jako dělaná. 
Něco nového se přiučíš a zároveň budeš moci 

ostatním ukázat to, co umíš – vařit.
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Určitě sis všiml, že máte na táboře 
potraviny uskladněné na několika 
místech. Různá jídla se uchovávají 
při různých teplotách. Zkus šipkou 
přiřadit všechny potraviny do míst, 

kam bys je na táboře uložil.

Vaření



5Připravila: Lvíče

vlček/světýlko

Jídelníček 
pro kamarády

Pokus se sestavit jídelníček na víken-
dovou výpravu. Vyzkoušet si to můžeš 

i tady,  v časopise. Vyber a sestav 
jídelníček pro svou šestku ze surovin 
z táborové kuchyně (jednu surovinu 

můžeš použít vícekrát). Nezapomeň na 
vyváženou stravu a pitný režim. Jídla 

zkus i namalovat.

Neděle

snídaně: 

svačina: 

oběd: 

svačina:

snídaně: 

svačina: 

oběd: 

svačina:

večeře: 

Sobota

Vařit můžeme na různých sporácích, vařičích, kamnech a ohništích. Vždy bychom měli dbát na bezpečnost, aby se nic nestalo. Popovídejte si v šetce o tom, co se může stát při nepozornosti při vaření. Řekněte si, jak předcházet nebezpečným situ-acím při vaření: popálení, opaření, úraz el. proudem, výbuch plynu, zapálení lesa…

Nebezpečné vaření
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V každém čísle Světýlka si 
ukazujeme jednu hrozbu, 

o které bys měl vědět, abys 
uměl správně reagovat, 

pokud se s ní setkáš. Dalším nebezpečím, se kterým se mohou setkat jak děti, tak 
dospělí, je šikana. Na této dvojstraně se o ní dozvíš více, naučíš se ji rozpoznat.

Doplň chybějící slova do textu

stezka/cestička

•  Jedná se o jakékoli chování, při kterém je dítěti (nebo _____________) záměrně ubližováno, 
je ohrožováno, _______________ nebo zastrašováno.

•  Šikana se týká celé skupiny dětí, ve které probíhá. Někteří šikaně pouze _________ a nic 
nedělají, a tím tolerují zlé a špatné chování.

•  Většina případů šikany mezi dětmi probíhá ve škole, na cestě do školy nebo ze školy, nebo 
____   _________  ____________.

•  Ten, kdo šikanuje, se nazývá _____________. Bývají často _________ anebo vůdci skupiny.  
Tyto děti jsou doma často tvrdě _____________za své prohřešky. Šikanování posiluje 

v agresorovi _________   ___________nad obětí. 
•  Ten, kdo je šikanován, se nazývá ____________. Tyto děti se často neumí ____________, 

jsou slabé nebo se ________ od ostatních (nosí brýle, mají nadváhu, jsou cizinci, ...). 

Šikana se projevuje různě, proto je často těžké ji poznat. 
Pospojuj obdélníčky s obrázky a zjistíš, jaké jsou druhy šikany.

• Fyzická agrese: 
 agresor používá 

fyzické násilí. 
• Slovní agrese a 

zastra šování: agresor 
vyhrožuje, že fyzicky 
zaútočí. Také sem 
patří nadávky a různé 
zastrašování.

• Krádeže, ničení věcí: 
agresor ničí a krade 
věci. Pokud si něco 
vypůjčí, často to vrátí 
zničené.

• Příkazy: agresor nutí k 
nepříjemným aktivitám.

Šikana – co to je? 

Druhy 
šikany
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stezka/cestička

Protože mozek opilého člověka 
je unavený a nepracuje tak, jak 
by měl, neměli by opilí lidé vyko-

návat činnosti, ve kterých by 
mohli ohrozit své okolí. Poznáš, 

co by neměli dělat lidé, kteří pili 
alkohol? A víš proč? A víš, co dělat, 

pokud člověka vykonáva -
jící danou činnost uvidíš?

Př
ip

ra
vi

la
: L

ví
če
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st
ra

ce
: O

sk
arDoplň jména postav z příběhu

Pomocník ____________:  nezačal si, ale podílí se na šikaně
Obránce _____________:  chování agresora se mu nelíbí a snaží se oběti pomoct.
Skrytý obránce ________:  chování agresora se mu nelíbí, chtěl by oběti pomoct, ale nic neudělá
Divák ________________:   pozoruje, co se ve třídě odehrává
Oběť_________________:   ten, kdo je šikanován
Agresor ______________:  začal se šikanou
Fanoušek ____________:  šikany se neúčastní, ale líbí se mu a podporuje jí
Skrytý fanoušek _________: šikany se neúčastní, líbí se mu, ale nedává to na sobě znát

1.  Do sedmé třídy přišla nová 
žákyně Míša. Protože byla 
usměvavá a přátelská, tak si brzy 
našla kamarády. 

2.  Honza se jí ale brzy začal posmí-
vat, protože měla odstáté uši. Někdy 
na ní pokřikoval, jindy do ní strkal 
nebo jí schovával sešity po třídě.

3.  K Honzovi se přidal i jeho 
kamarád Filip, který Míše lámal 
pastelky.

4.  Petr Filipa s Honzou ve všem 
povzbuzoval.

5.  Evě se líbilo, že jsou kluci na Míšu 
zlí, a vše z dálky pozorovala.

6.  Míša se cítila 
sama. Zastal se jí 
pouze její spolužák 
Tomáš. Marušce se 
sice ubližování také 
nelíbí, ale Míši se 
nikdy nezastala. 

7.  Ostatní ve třídě se situací nic 
nedělají. Pouze sledují, co se děje.

8.  Celou třídu to změnilo. Děti se mezi sebou méně bavily, 
nechodily spolu už tolik ven. Míša už se na nikoho neusmívala.

10.  Dnes se Míša 
usmívá a povídá 
si s ostatními. Třída 
zase funguje jako 
jedna parta a 
zase spolu chodí 
po škole ven.

Popoví-
dejte si 

se šestkou 
o tom, jak 
mohly děti 
situaci ve 

třídě vyřešit. 
Kdo z dětí 
mohl co 
udělat 

nebo říct? 
A co paní 
učitelka?

Šikana se týká celé skupiny lidí, ve které probíhá. Někteří přihlížejí 
a nic nedělají, a tím se učí tolerovat bezpráví. Jiní jsou aktivní… Přečti si příběh 
a zkus v něm rozpoznat jednotlivé postavy, které byly do šikany zapojeny. Vezmi si 
čistý papír a místo volného okénka nakresli, co se stalo, proč náš příběh dobře dopadl.

Příběh

Kdo byl kdo? 
9.  ....................................................................................................................
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Zákon a slib
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Světlušky a vlčata 

by se měla snažit řídit 

podle svého zákona
 a slibu. 

Tento měsíc se zaměříme 

na pravdomluvnost.

Jak jsi na 
tom s prav-
domluvností 

ty?



První Olympiáda vlčat 
a světlušek proběhla 
v Mostě

Hlavní náplní olympiády byly disciplíny a závody ve 
vodních sportech, aktivitách a týmových štafetách, 
kolektivní sporty – florbal, fotbal, frisbee – nebo 
atletické disciplíny – sprint, 
dálkový běh, hod do dálky 
nebo skok do dálky. 
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Skautští atleti, plavci a týmoví hráči 
prožili sportovní víkend   3. – 5. 10. 2014

Vyvrcholením skautské olympiády bylo předávání 
medailí a pohárů vítězům v jednotlivých disciplínách. 

Zábavný večer se pak nesl v duchu uvolnění 
a odpočinku. Připraveno bylo diva-

delní představení „O Pejskovi a ko-
čičce“, kouzelnické vystoupení plné 
zajímavých triků, tancování nebo 
ohňová show. Večer mo deroval 
herec Pavel Nový.

V průběhu olympijského 
dne se v dějišti her svedly 
boje o pravé medaile! 
A „boje“ to byly místy velmi 
„tvrdé“. Rozhodovaly 
často desetiny či 
setiny vteřiny 
v zaběhnu-
tých či 
uplava-
ných 
časech. 
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příroda

Zima pomalu klepe na 
dveře. Ale nás - vlčata 
a světlušky - neza-
straší. Na výpravu 

se totiž vydáváme, 
i když prší, sněží 

nebo mrzne. 
Pokud se s námi 
vydáte k nějaké 
skále, zjistíte, že 
je to místo plné 

života. života. 



příroda
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Poznáš, která zvířata žijí na skále a v její 
blízkosti? Pokud je obrázek umístěn správně, 
vybarvi kolečko zeleně. Pokud rostlina nebo 
živočich na skále nebo v její blízkosti 
nežije, tak kolečko vybarvi červeně.  
Přiřaď ke všem obrázkům 
jejich názvy. Do kolečka 
vepiš správné číslo.

1. borovice lesní

2. brusnice borůvka

3. koniklec luční

4. jetel luční

5. bledule jarní

6. chrpa latnatá

7. mochna jarní

8. lomikámen

9. jelen evropský

10. liška obecná

11. jezevec lesní

12. kuna lesní

13. mlok skvrnitý

14. zajíc polní
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příroda

Všimni si hnízda 
na skále. Jací ptáci 
by tam mohli žít? 
Přiřaď k ptákům 

jejich jména. 

Výprava  
na skálu

A. výr velký

B. sýc rousný

C. kulíšek nejmenší

D. jestřáb lesní

E. krahujec obecný

 F. orel skalní

G. bažant obecný

H. kos obecný

Najdi každému 
správný stín.

Připravila Lvíče, ilustrace: Oskar



Cestou na tebe čekají úkoly, 
které když splníš, tak získáš 

heslo. Pokud heslo zašleš  do konce 
roku 2014 na adresu svetylko@skaut.cz 
a budeš mít štěstí, zašleme ti stolní 
hru Antivirus.

Do městečka vcházíme ze strany 
od kapličky. Půjdeme tedy po: 
žluté = N, červené = E, modré = P, 
turistické značce.

Půjdeme od kapličky po značce, až 
dojdeme na křižovatku s: červenou 
značkou = V, naučnou stezkou = A.

Půjdeme dále po stejné značce. 
Vede na zříceninu? ANO = L, NE = V.

Abychom zjistili, jaké zajímavé cíle 
může me v okolí navštívit, zajdeme 
se podívat do informačního centra, 
které se nachází nedaleko od: 
koupaliště = A, kostela = I, muzea = E.

V infocentru se dozvíme, že výchozí 
místo turistického značení je na mapě 
v poli: B3 = S, B2 = M, A1 = G.

Ve městě se také nachází vlakové 
nádraží: ANO = E, NE = A .
Pokud ne, nakresli ho do 
volného políčka:

Podle paní z informačního centra 
nesmíme při naší prohlídce vynechat 
zámek, ke kterému vede: modrá = C, 
červená = M, žlutá = B, turistická značka.

Západně od zámku, kousek po 
naučné stezce, se nachází: 
muzeum = E, kino = A, pošta = I.

Ve městě se také nachází ___________, 
tam zajdeme na večeři, a ___________, 
kdebudeme spát. Zítra se znovu 
vrátíme na rozcestí a vyrazíme 
za dalším dobrodružstvím.

Následující 
značky namaluj
zámek, tábořiště, 
kostel, kaple, 
muzeum, hospo-
da, zřícenina

Připravila: Hopsinka, ilustrace: Jan Smolík

Vítáme tì na prohlídce mìsteèka

A nakonec 
vybarvi prázdné 
turistické značky 
správnými barva-
mi – jsou čtyři…
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Znáš úvod příběhu 

Kouzelné lucerny? 

Seřaď následující obrázky 

tak, jak se Mařence staly.

stezka/cestička

14
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stezka/cestička

Seřaď následující obrázky tak, aby bylo 
jasné, jak se z malého kluka stal Mauglí..

Znáš počátek příběhu 
Knihy džunglí? 



Panu Prasyslovi se na chalupě u lesa po vnukovi 
Syslíkovi už docela stýskalo. On Syslík sice byl trochu 
nekňuba, nemehlo a nemotora, ale s dědou se 
měli rádi. Ale letos jim nějak nevycházelo babí léto. 
Syslík byl o víkendech buď se Želvičkami na výpravě 
nebo s rýmou v posteli, protože na té výpravě 
obvykle spadl do potoka nebo si rozmáčel boty.
Když se konečně k dědovi dostal, bylo už mezi 
podzimem a zimou, sychralo, mrholilo, foukalo.
Syslík pomohl dědovi v kůlně srovnat zásobu dřeva na 
zimu a pak se šel projít, jenže se dost nudil. Tu sebral 
suchý list, ale zase jej zahodil, protože list byl mokrý. 
Tu si ulomil suchý bodlák, ale zase jej zahodil, protože 
bodlák píchal. Tak se doloudal na okraj lesa, kde si 
začal z klacků a drnů stavět boudu. Zabral se do stavby, 
že si ani nevšiml kluka, který se na něj už chvíli díval.
Ten se po chvíli ozval: „Stavíš? Stavíš? Co stavíš? 
Chceš pomoct?“
„Stavím chatu,“ odpověděl přes rameno Syslík. 
„Ty bys to uměl?“ 
„No jéje, my jsme s Panteřima postavili dokonce školu.“
„Školu? Dole ve vsi?“ zajímal se Syslík.
„Ne, trochu dál, v Africe,“ na to kluk.
„Nevykládej nesmysly, jak by ses dostal do Afriky?“ 
vyjelo ze Syslíka. „A jak ses dostal k panterům?“
„Normálně,“ vykládal kluk. „Táta mne 
tam dovedl, mně se tam líbilo, tak 
tam chodím. A  teď jsme hlavně 
sbírali kaštany, z některých 
jsme dělali  pajduláky, 
ale většinu jsme 
pro dali mysliv-
cům a  peníze 
jsme někam 
poslali a oni 

z toho postaví školu v Africe. Pojď, já ti ukážu potvrzení.“
Syslík tedy šel a ona to byla klubovna skoro úplně 
stejná jako mají Želvy. Židle, stůl, obrázky, na stole hra 
Člověče, nezlob se. Jenom místo figurek měli malé 
černé kočičky, místo želvy měli na zdi obraz pantera a 
místo Galapáka tam vládl černý panter Baghýra.
„Ahoj, bratře pantáto Baghýro,“ řekl mu kluk.
„Ahoj, Pardalíku, koho nám vedeš?“ zeptal Baghýra.
„To je Syslík a chce vidět, jak stavíme školu v Africe.“
„Tak pojď dál,“ řekl Baghýra. „Tuhle je plakát sbírky 
na školu v Africe a tady potvrzení, že jsme poslali tisíc 
peněz.“
„Hele,“ ukazoval Dalík Pardalík kroniku. „Tady jsou 
fotky a tohle jsem já.“
„Dobrý,“ chválil Syslík kroniku a sbírku, „to my bysme 
taky mohli něčím za něco na tu školu přispět.“
„Jistěže,“ kývl bratr pantáta Baghýra a v kuchyňce 
uvařil lipový čaj s medem, protože Syslík už zase 
začal kýchat.
„Tak dědo,“ oznámil Syslík večer panu Prasyslovi, 
„za  týden mne tu zase máš a nebudu sám. Přijedu 

i s ostatními Želvami, spát 
budeme u tebe 

a s Panteřima 
budeme 
hrát bojovku, 
protože oni 
jsou úplně, ale 
úplně stejní 
jako my.“
A hlasitě kýchl: 
„Hepčí!“
„Je to pravda,“ 
potvrdil děda.

16 Píše: Vezír, ilustrace: 
Milan Lesniak - Barva
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Připravil: Tomáš Chlud



malované čtení

20 Ilustrace: Tomáš Chlud
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Těšíš se na Vánoce? Vyrob si sněhuláčka, který ti ukáže, 
kolik dní do Štědrého dne ještě zbývá.

Budeš potřebovat: karton, 
bílou, černou, červenou a 

oran žovou čtvrtku, knoflík, lepi-
dlo, nůžky, svorku – hřebíček, 
štětec, tužku, fixy nebo pas-

telky, kousek stuhy.

ALTA VIA GV
UPGRADE
YOUR
CLIMBING
PERFORMANCE

WWW.ASOLO.CZ

Perwanger kůže
Vibram® Vertical podešev
pro plně automatické mačky
nový Heel Locking systém
zateplená GORE-TEX®

Insulated Comfort membrána

1. Na karton nakresli 
kruh (obkresli třeba talíř). 
Vystřihni, nalep na bílou 
čtvrtku a znovu vystřihni.

2. Na oranžovou 
čtvrtku si nakresli 
nos a vystřihni.

3. Na černý karton si na -
kresli klobouk a vystřihni.

4. 
Klobouk 
dozdob 
červenou 
stuhou a 
knoflíkem.

5. Nůžkami 
propíchni 
bílý kruh 
uprostřed a 
domaluj oči 
a pusu.

6. 
Klobouk 
nalep 
na 
hlavu.

7. Dopiš čísla od 1 do 24. S 
pomocí sněhuláčka si můžeš 
odpočítávat nejen čas do Vánoc, 
ale třeba až do jara! Jen pak těch 
čísel budeš muset napsat více.

8. Nos pro-
píchni nůžkami 
a přidělej k hlavě 
s pomocí svorky 
– hřebíčku.

9. Zezadu nalep 
stuhu – a pak si 
můžeš sněhuláčka 
někam pověsit.

 inzerce



Vzkaz v lahVi

    Milé námořnice, 

    milí námořníci,
    už jste se nemohli 

  dočkat pokračování 

 příběhů Čolka a Žabky?  

 A že vám minulé úkoly  

  přišly moc jednoduché? 

   Tak se společně pojďme 

podívat, co jsme si pro vás připravili tent
okrát.

Takhle v zimě se může stát, že i námořníci 

mají trochu lenivou náladu, p
roto je hlavní úkol 

zaměřen na pohyb. Nebojte, nemusíte být žádní 

šampioni, abyste obstáli. Ale trocha tréninku 

rozhodně neuškodí. Nezapomeňte, že úkol je týmový 

a jen společně dosáhnete 
nejlepších výsledků. 

A když si protáhnete tělo,
 zapojte u vedlejších 

úkolů mozkové závity a šikovné 
ruce. Do nového 

roku tak vplujete zoceleni
 na duši i na těle.

Pokud se vaše družina ješt
ě do naší námořní 

soutěže nezapojila, může to udělat právě nyní. 

Vedoucí pošle registrační em
ail se jménem skupiny 

na soutez@skaut.cz a po
té už nezbývá nic jiného, 

než na stejný email poslat výsledky úkolů
.

Hodně štěstí a zábavy!
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    Milé námořnice, 

    milí námořníci,
    už jste se nemohli 

  dočkat pokračování 

 příběhů Čolka a Žabky?  

 A že vám minulé úkoly  

  přišly moc jednoduché? 

   Tak se společně pojďme 

podívat, co jsme si pro vás připravili tent
okrát.

Takhle v zimě se může stát, že i námořníci 

mají trochu lenivou náladu, p
roto je hlavní úkol 

zaměřen na pohyb. Nebojte, nemusíte být žádní 

šampioni, abyste obstáli. Ale trocha tréninku 

rozhodně neuškodí. Nezapomeňte, že úkol je týmový 

a jen společně dosáhnete 
nejlepších výsledků. 

A když si protáhnete tělo,
 zapojte u vedlejších 

úkolů mozkové závity a šikovné 
ruce. Do nového 

roku tak vplujete zoceleni
 na duši i na těle.

Pokud se vaše družina ješt
ě do naší námořní 

soutěže nezapojila, může to udělat právě nyní. 

Vedoucí pošle registrační em
ail se jménem skupiny 

na soutez@skaut.cz a po
té už nezbývá nic jiného, 

než na stejný email poslat výsledky úkolů
.

Hodně štěstí a zábavy!

 příběhů Čolka a Žabky?  

 A že vám minulé úkoly  

        Hlavní úkol na prosinec

Námořník je fyzicky zdatný, 

dobrá kondička mu mnohdy zachrání život. 

Zadané cviky plní celá skupina formou štafety (když 

jeden skončí, druhý pokračuje), každý ze skupiny musí 

udělat alespoň jeden cvik. Pořadí cviků 

je libovolné, po dokončení jedné 

série cviků následuje hned druhá. 

Trénujte! Až budete v nejlepší 

kondici, nastává ostrý pokus 

pod dozorem vedoucího. Úkol 

změřte a výsledný čas nám 

zašlete. Nepovedené pokusy 

(např. spadlý míč) se nepočítají.

udělat alespoň jeden cvik. Pořadí cviků 

je libovolné, po dokončení jedné 

série cviků následuje hned druhá. 
Série cviků:  
1.  50 dřepů

2.  70x vyhodit s tlesk-
nutím tenisák nad hlavu

3.  70x přeskok sounož 
přes švihadlo

4.  30x zvednout plnou 
1,5 l pet lahev ze země 

nad hlavu

Vedlejší úkoly:

1.  Námořník musí znát hvězdy, aby plul správným 

směrem. Vydejte se na pozorování noční oblohy, 

případně do planetária. Zjistěte, kde hledat souhvězdí 

Cefeus a další souhvězdí, která se vyskytují v báji o Perseovi. 

2.  Bez lodní smyčky se neobejde žádný správný plavčík. 

Naučte se ji vázat jak v ruce, tak na kůlu. Můžete mezi sebou 

soutěžit o nejrychlejší uvázání uzlu či uvázání poslepu. 

Zkuste uvázat lodní smyčku v zimních rukavicích.

Získané poznatky a dokumentaci k vedlejším úkolům 

zaneste do vašich lodních deníků. Pište, kreslete, 

foťte, básněte, tvořte. Pokud nám pošlete 

lodní deník emailem k nahlédnutí, 

    ohodnotíme ho extra body. 23



Jak to s řepou dopadne?
Pan král měl velmi rád řepu, a protože mu zahrad-
ník chtěl udělat radost, dával si na jejím pěstování 
obzvláště záležet. Zasadil na políčko krásnou sazenici, 
a jak jen mohl, chodil ji okopávat. Poctivě ji hnojil a 
zaléval. A řepa rostla a rostla, až zabrala celé políčko. 
Bylo na čase ji vytáhnout, a tak ji zahradník pevně 
chytil, zapřel se vší silou, táhl, táhl, ale nevytáhl. 

I zavolal na zahradnici, aby mu šla pomoci.  „To víš, že 
ti pomohu, vždyť tahat takovou krásnou řepu, to je 
čest,“ řekla zahradnice, chytila zahradníka kolem pasu 
a společnými silami táhli, táhli, ale nevytáhli.
I přispěchala jim na pomoc Lucinka.  „Dostávám od vás 
moc dobrou zeleninu a ovoce. Ráda vám pomohu,“ 
řekla Lucinka, chytila se zahradnice za pas, ta zase držela 

zahradníka a společnými silami táhli, 
táhli, ale nevytáhli. Naštěstí k nim už 
spěchal další pomocník. Kdo všechno 
jim přispěchal na pomoc? A podařilo 
se jim nakonec řepu vytáhnout? 

Připravila: Mráček, ilustrace: Jan Smolík

Komiksová bible
Komiksová bible je kompletním českým vydáním snad 

nejpopulárnější verze Bible v komiksovém zpracování na 

světě. Odteď se biblické příběhy budou odehrávat přímo před 

Tvýma očima. Tato bible jich obsahuje 233. 
Bible je rozdělena na Starý a Nový zákon a dále do větších kapitol, 

podle hlavních postav (Edam a Eva, Noe, Mojžíš a další).

Snadno zařadíš, do které doby 
patří příběh, jež zrovna čteš, díky 

časové ose, která nechybí 
v žádné kapitole.

Důležitá fakta najdeš 
pod heslem: „Víte, 
že“, vždy na začátku 

každého příběhu.

Soutěž!
Nakresli obrázek na libovolné 

téma inspirované příběhem z 

Bible a pošli do konce roku 2014 

na adresu: svetylko@skaut.cz. 

Vylosovaným autorům obrázků 

pošleme Komiksovou bibli!24

 Dokážeš umístit do obrázku všechny střípky?

Vytáhněte 
se uměním!

Pojeďte na 
Uměleckou šestku.

27. – 29. 3. 2015
Dobříš

Iva Hoth, Andre Le Blanc

Zahrajte si se svojí šestkou pohádku 
o řepě a vymyslete, kdo všechno 
mohl pomoci.
Podařilo se vám řepu vytáhnout raz 
dva? Výborně! A co si vyzkoušet složitější 
úkol. Přemýšleli jste někdy nad tím, jak 
vypadá řepa v kuchyni? Staňte se řepou 
a zahrajte, kterak vypadá, když ji někdo 
omývá, loupe, krájí, vaří, míchá do 
salátu,…

Předveďte si v šestce řepy a hádejte 
navzájem, co se 
s vámi děje.



Srdce na dlani
Vánoční doba je ideální pro usku-
teč ně ní společného šestkového 
dobrého skutku. Vymyslete, čím 
byste mohli pomoci ve vašem okolí 

či komu udělat společně radost. 
A  zde máš pár tipů:

„Vánoce se blíží, a tak jsem přemýšlel, jak v době 
předvánoční někomu udělat radost. Kousek 
od místa, kde bydlím, máme velký psí útulek. 
Napadlo mě, že bych tentokrát mohl udělat dobrý 
skutek pejskům a zpestřit jim tak čekaní na jejich 
nové majitele. Z kasičky jsem si vzal pár drobných 
a koupil nějaké psí pamlsky. Pak jsem vyrazil 
do psího útulku, kde jsem pomohl vyvenčit pár 
pejsků a dal jim pamlsky. Myslím, že se jim to 
moc líbilo a mně také, asi sem zavítám častěji.“

Př
ip

ra
vi

la
: K

om
te

sa
 a

 S
ha

rk

Ahoj kamarádi, jsem Janek a v září jsem 
se rozhodl začít plnit výzvu Srdce na dlani. 
Od té doby jsem udělal radost již mnoha lidem 
a hlavně i sám sebe přesvědčil, že pomáhat 
má smysl. Navíc, když jsem na schůzce 
ukazoval deník dobrých skutků vedoucímu, 
podařilo se mi tím nadchnout i ostatní členy 
šestky, kteří se do výzvy také rozhodli zapojit. 
A co se podařilo za první tři měsíce tobě? 

 inzerce

- Vyrobte pro ptáčky na zimu krmítka, 
o která se budete společně starat.

- Secvičte a zahrajte divadelní představení 
v domově důchodců.

- Uspořádejte vánoční besídku pro rodiče.
- Oslavte Vánoce se zvířátky, zaneste jim společně 

do lesa nějaké krmení a ozdobte strom.

Podělte se s námi o vaše šestkové či osobní úspěchy při 
plnění této výzvy. Napiš nám na srdcenadlani@skaut.cz.
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Pojmenuj všechny světadíly. Pojmenuj i obyvatele, kteří tam žijí. Původní obyvatelé světadílů 
se od sebe na první pohled liší. Přiřaď šipkou každého obyvatele na správný kontinent.

Svět se rozděluje do šesti světadílů. Podle názvů světadílů nazývám
e lidi, kteří na něm

 žijí. 
Pokus se splnit následující úkoly. Když se pozorně podíváš, tak v m

apce najdeš dvě nápovědy.

26

SVĚT
Už znáte podoby světa a 
umíte se orientovat na Zemi. 



svět

Prohlédni si obrázky památek. Seřaď je od 1 do 10 podle toho, 
která je podle tebe nejhezčí, až k té nejméně pěkné. 

SVĚTOVÉ 
PAMÁTKY
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Víte ale, kdo žije v jakých částech světa? 
A jaké jsou nejznámější světové památky? 
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Ideální parťák na cestování
LOAP Phinex 40
Technologie BullTech ze zesílených vetkaných vláken zajišťuje 
vysokou odolnost proti protržení, zádový systém AVS 
vyniká maximálně výkonným odvětráváním. Do výbavy 
patří také anatomicky tvarované ramenní popruhy, bederní 
pás a prsní spojka, neoprénové boční kapsy, vrchlík s vnější a
vnitřní kapsou, úchyty na další vybavení. Re� exní prvky. 
Hmotnost 920 g, objem 40 litrů.
Více batohů na hory i do města najdete na www.loap.cz
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