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Celostátní kolo Závodu vlčat a světlušek 

se konalo poslední víkend v září 

v historickém městě jménem Kutná Hora. 

Celý závod byl ve znamení hledání 

podvodníka, který okrádal českého 

krále Vladislava Jagellonského 

o drahocenné kutnohorské stříbro. 

Na jednotlivých soutěžních 

stanovištích hlídky získávaly indicie, 

které je nakonec dovedly k pachateli, 

a tím byl opět v Českém království 

nastolen pořádek.

Příběh nebyl zvolen náhodou. 

Kutná Hora totiž ve středověku 

byla městem, kde se kutalo 

stříbro a razily se mince pro celou 

zemi. Svým bohatstvím málem 

předčila i Prahu. 

Diplom za 1. místo si z rukou 

místonáčelníka a náčelní nako-

nec odnesla hlídka Medúzek 

z Nového města nad Metují 

za kategorii světlušek a hlídka 

Skokanů černých z Prahy za 

kategorii vlčat.

V motivační scénce jsme se dozvěděli, že král je 

okrádán neznámým podvodníkem o kutnohorské 

stříbro a my ho musíme odhalit.

Stanoviště manuální zručnost bylo ve znamení 

sestavování důlního žebříku.

Vyhledávání informací.
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Vanoce

Připravila: Klára Procházková – Rajče

Vychází 5× ročně. Praha 20. 2. 2015

Disciplína fyzická zdatnost 

byla celá o lanových překážkách.
Při úkolu z komunikace jsme psali dopis 
panu králi, že jsme s pomocí indicií získa-
ných na stanovištích odhalili zloděje.

Slavnostní vyhlášení výsledků za pří-

tomnosti Vladislava Jagellonského.

Orien-
tace ve 
spletitých 

chodbách 

dolu.

Vaření vydatné 
hornické stravy.

Ošetřování zraněných 
horníků.
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Planety Sluneční soustavy

Znáš souhvězdí a planety? Pozoruješ rád noční oblohu? 
Pak je tento vlček či světýlko právě pro tebe a několik 

z jeho úkolů si můžeš splnit přímo ve Světýlku.

Doplň názvy planet Sluneční soustavy.

Hvězdář

Astronomie

Astronomie, česky také ……………………… . je věda, která se zabývá jevy za hranicemi 

………………………………………… . Zvláště tedy výzkumem …………………………, 

jejich soustav, různých dějů ve ……………………………………i vesmírem jako celkem.

Doplň do následující věty chybějící slova tak, aby bylo jasné, čím se astronomie zabývá:

vesmíru       hvězdářství        vesmírných těles        zemské atmosféry

Polárka 
- Severka
Umíš najít na noční 

obloze Severku? Spoj na 
následujícím obrázku 

hvězdy malého a velkého vozu. 
Prodloužíš-li pětkrát zadní 

stranu velkého vozu, dojdeš 
k poslední hvězdě oje malého 

vozu, a tou je právě Severka.



5Foto: www.nasa.gov
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Alkor a Mizar

Měsíc
Znáš fáze 

měsíce? 
Zodpověz 

následující 
otázky.

V souhvězdí velkého vozu je dvojhvězda, na které můžeš otestovat svůj zrak. 
Zjisti, zda na noční obloze vidíš obě hvězdy. Na obrázku jsme je zakroužkovali.

Jak se jmenuje fáze, kdy je měsíc na obloze
 vidět celý? 

…………………………………………………

…………………………………………………
Jak se jmenuje fáze, kdy měsíc není na obloze 

vidět vůbec? 

…………………………………………………

…………………………………………………
Je měsíc na fotografii ve fázi, kdy bude dále 

přibývat či ubývat? 

…………………………………………………

…………………………………………………
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Kniha džunglí   a kouzelná lucerna
stezka/cestička

Znáš i ty dobře šest průvodců na tvé vlčácké stezce? Doplň do 
práz dných bublin jména postav a pokus se přidat i krátkou charakteristiku. 

Co jednotlivé postavy umí a se kterou oblastí stezky ti pomohou.
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Kniha džunglí   a kouzelná lucerna
Jak dobře znáš šest průvodkyň po cestičce světlušek? Doplň do prázd-

ných bublin jména postav a pokus se přidat i krátkou charakteristiku. 
Co jednotlivé postavy umí a se kterou oblastí stezky ti pomohou?

ných bublin jména postav a pokus se přidat i krátkou charakteristiku. 
Co jednotlivé postavy umí a se kterou oblastí stezky ti pomohou?

Pro kontrolu 
si pak stačí otevřít 

vlčáckou stezku nebo 
světluškovskou cestičku na 
straně 4. A když už ji budeš 
mít otevřenou, nezapomeň 

v ní chvíli listo vat dál 
a vybrat si další úkol 

ke splnění…

    Vyrob si domácí modelínu! Popros o pomoc nějakého 

dospěláka a za pár korun můžeš mít modelíny opravdu spoustu!

1. Na teflonové pánvi smíchej 150 g hladké mouky, 75 g soli, 1 lžíci oleje a 2 lžíce octu. 

 V 300 ml vody si rozmíchej barvu (potravinářskou) a nalej do sypké směsi.

2. Postav pánev na sporák, zapni a začni míchat. Vař na mírném stupni za stálého míchání.

3. Směs se po chvíli stane lepivou, po další chvíli se v ní začnou tvořit chuchvalce a nakonec je z ní 

pevná hmota. Pevnou hmotu ještě chvíli obracej s pomocí vařečky, aby se pořádně propařila.

4. Hotovou modelínu nech vychladnout. Skladuj 

 v uzavřené plastové krabičce nebo igelitovém sáčku.

Modelína

Vymodeluj své 

oblíbené postavičky 

ze stezky vlčat a 

cestičky světlušek! Pošli 

fotografii alespoň jedné 

vlastnoručně vyrobené 

postavičky na adresu 

svetylko@skaut.cz. 

Vylosovaným zašleme 

hru Antivirus.

SOUTĚŽ
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Zahrajte si na 
schůzce scénky 

na téma poslušnost.

Jak jsi 
na tom s 

poslušností 
ty? 

Zákon a slib

U následující situace 

doplň text do bublin tak, 

aby se děti chovaly podle zákona 

a slibu. Druhou variantu vymysli 

tak, aby se postavy podle zákona 

a slibu nechovaly. Obě varianty 

si pak společně ukažte 
v šestce.
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U každé situace rozhodni, jak se zachováš, a řešení 
                 napiš do rámečku pod obrázkem.

Víš, kdy je třeba nabídnout pomoc a kdy naopak cizí lidé nevhodně obtěžují? Jak se zachovat v následujících situacích? Vyzkoušej si to!

9

Vymyslete se šestkou ještě další situace, 
a předveďte je jako divadelní výstup nebo pantomimu. 

Publikum vždy hádá, o jakou situaci se jedná, 
a rozhoduje se, jak se zachovat. 

                 napiš do rámečku pod obrázkem.



příroda

Vůně lesa, 
malé pěšinky, 

oběd na ohni, běhání 
do svahů. To vše a 

ještě více zažívají vlčata 
a světlušky na výpravách 

do lesa. Není tomu jinak ani v 
zimě, protože my se sněhu, deště, 

tmy ani zimního počasí nebojíme!

10



příroda

Vůně lesa, 
malé pěšinky, 

oběd na ohni, běhání 
do svahů. To vše a 

ještě více zažívají vlčata 
a světlušky na výpravách 

do lesa. Není tomu jinak ani v 
zimě, protože my se sněhu, deště, 

tmy ani zimního počasí nebojíme!

11

Pozorně si prohlédni les. Najdi dvě zvířata a dvě rostliny, 
které zde v zimě ani na počátku jara nepotkáš. Některé živočichy 

a přírodniny jsme si přiblížili pod lupou, znáš jejich jména? 
Na okraji strany najdeš nápovědu.

ucho lasičky, kmen dubu, křídlo strakapouda, kůra buku, kůra jedle, hlava kukačky, 
modřínová větvička, štětiny prasete, smrková šiška, srnečkovo bílé „zrcátko“ na zadečku
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Připravila Lvíče, ilustrace: Oskar

příroda
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Na předešlé dvojstraně 
bylo vidět několik stop. 

Tušíš, kdo mohl projít kolem 
krmelce? Zkus spojit stopy 
s obrysy zvířat, dej si však 

pozor, protože jsou tu 
některé navíc.

Do krmelce a kolem něj se dává jídlo pro zvěř. 
Namaluj pastelkami nebo propoj, kam bys co uložil. 

Některé obrázky jsou zde navíc.



malované čtení

13Ilustrace: Tomáš Chlud
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Masopust je lidový svátek, který trvá od Tří králů 

až do Popeleční středy. Datum Masopustu je pohyblivé, 

protože je pohyblivé i datum Velikonoc. Nejpestřejší období 

   z Masopustu je posledních šest dní. Hlavní zábava 

   je o masopustní neděli, kdy se jedla tučná 

   jídla a poté se šlo na zábavu. 
Z  procháze-

jícího průvodu vyber 

masky, které jsou tradiční 

masopustní, a zakroužkuj je. 

Dále najdi dvě postavy, které 

se oblékly do stejné masky. 

A nakonec spočítej všechny 

medaile za nejlepší masky 

z posledního masopust-

ního průvodu.

Vyvrcholení masopustu 

je „tučné úterý“ = poslední 

den masopustu, kdy chodí 

maškarní průvody. Masky, které 

se účastní průvodu, jsou tradiční, 

takže nesmí chybět medvědář 

s medvědem, bába 

s nůší či Turek.



Připravila: Hopsinka, ilustrace: Milan Lesniak – Barva

inzerce nebude, tzn. pruh zruš
přidal jsem další tři masky...

plus by se mi líbilo, kdybys dal 
čárkovaně nebo tečkovaně do pozadí 

strany „střih“ původní masky a k 
tomu doplnil text:

Vystřihni si obrys masky přímo ze 
Světýlka a obkresli na fi lc.
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Chceš si vlastnoručně vyrobit masku? 

Budeš potřebovat silnější plsť (filc) nebo 

pěnovku. Střih na masku si obkresli na filc 

(alespoň na základ masky potřebuješ ten 

       silnější 2 – 3 mm) nebo pěnovku, vystříhej 

          všechny dílky a nalep. Filc dobře drží  

                   Herkulesem. Proraz dvě dírky, 

                             do nich navlékni gumičku 

                               a můžeš vyrazit do 

                            průvodu masek!

Maska

  Vystřihni si
 obry

s m
as

ky
 p
řím

o 
ze

 S
vě

tý
lk

a 
a 

ob
kr
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li 

na
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„Až najdu ten poklad,“ řekl po schůzce Syslík, „tak 

si koupím nějakou čtečku, ale nic umrněného, ale 

pořádnou, aspoň za pět tisíc.“
„Na co potřebuješ právě čtečku?“ ptal se jej Užovka.

„Protože já rád a pořád čtu a nehodlám se na výpravy 

tahat s batohem plným knih,“ vysvětloval Syslík.

„Počkat, počkat,“ vmísila se do debaty Chobotnička, 

„jaký ten poklad? Ty víš o nějakém pokladu?“

„No právě,“ zasvítily Syslíkovi oči, „já teď čtu jednu 

dědovu knihu a podle ní je tu u lesa poklad 

nevýslovné hodnoty.“
„Co to je nevýslovná hodnota?“ zajímalo Užovku.

„To je takové číslo, které ani neumíme vyslovit, 

protože jsme se je 
ještě neučili,“ mínila 
Chobotnička.
„Tak jdeme hned 
na to, ne?“ rozhodl Užovka. „Jen ještě vezmu z kůlny 

nějaké nářadí, abychom se v zemi neryli jen tak 

rukama.“
„To vezmi,“ schválil Syslík, „poklad jen tak na povrchu 

nebude.“
Ten večer maminky hubovaly, protože všichni tři přišli 

pozdě k večeři a navíc neuvěřitelně zmazaní.

Příští odpoledne se opět vydali k lesu a opět hledali 

bezvýsledně.
„Nic tu není,“ mávl už za tmy Užovka rukou. „Někdo 

to už našel a nikomu nic neřekl, protože lidé jsou 

závistiví a hledači pokladů lakomí.“

„Také si myslím,“ kývala Chobotnička a dívala se na 

své zablácené boty.
„Něco tu být musí, dědovy 
knížky nelžou,“ máchl Syslík 
naposledy rýčem.
Něco zakřupalo. Všichni 
tři se vrhli na zem 
a začali odkrývat drn. 
Z mělké jámy vytáhli 
velký pytel, ve kterém 
něco kovově chrastilo.
„Středověké nádobí!“ zajásal 
Syslík.
„Ne-e, to bude munice z války,“ 
byl opatrnější Užovka.
„Jste oba vedle jako jedle,“ 
smála se jim Chobotnička. 

„To je černá skládka.“
Kluci však vzali nález domů, aby jej opláchli a 

prohlédli na světle, co kdyby.
„Co to vlečete, špindírové?“ potkal je Pučmeloud.

„Prý poklad,“ uculovala se Chobotnička

„Ukažte,“ posvítil Pučmeloud baterkou. „To není 

poklad, to jsou staré plechovky od piva, koly a 

energydrinků.“
„Takže námaha na nic,“ zesmutněl Syslík.

„Proč na nic?“ usmál se Pučmeloud. „Je to z hliníku a 

ten teď sběrny vykupují. Asi dvacet kaček za kilo.“

„Dvacet kaček?“ napadlo Syslíka. „Když toho dost 

posbíráme po rodičích a známých, tak by se za to 
jedna čtečka dala pořídit. 
Já bych vám ji pak 
půjčoval.“
Inu, dopadlo to trochu 

jinak. Postupně všechny Želvy a Vodoměrky sbíraly 

po bytech a na dvorcích a u krámů a hospod staré 

plechovky, Užovka silným magnetem třídil hliníkové 

od železných, Pučmeloud je sešlapoval, Chobotnička 

počítala a Syslík zapisoval. Když už byla Užovkovic 

kůlna plná, odvezl to Galapák autem do sběrny. 

Tam sice za kilogram hliníku dávali méně, než 

dvacetikorunu, ale vystačilo to na nový míč, pánev do 

táborové kuchyně a látku, ze které pak paní Syslová 

a Užovková ušily záclony do klubovny

A Syslík dostal k Vánocům čtečku, protože děda 

Prasysel měl radost, že Syslíka, který byl jinak 

nekňuba, nemehlo a nemotora, zajímají místní dějiny 

a že Želvičky s Vodoměrkami přiměly 
sousedy třídit 

odpad. 

16 Píše: Vezír, ilustrace: Milan Lesniak - Barva
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Velký státní znak
Znáš státní znak? 

Pokus se ho správně vybarvit.

Jednotlivé symboly jsou znaky 

Čech, Moravy a Slezska, 

víš, který je který?

Státní vlajkaRozděl obdélník třemi čarami tak, aby vznikla státní vlajka ČR, a správně ji vybarvi.

Jak se správně 
stojí při vzty-

čování vlajky? 
Víš, jak se správně 

chovat při vztyčování 
vlajky? Správné projevení 

úcty vybarvi ZELENĚ, 
nevhodné chování 

vybarvi ČERVENĚ.

Smí se mluvit jen potichu

Všichni stojí v pozoru

Muži smekají pokrývku hlavy, ženy nemusejí

Všichni se dívají k zemi

Vojáci a policisté salutují

Skauti v kroji zdraví skautským pozdravem

Koho bolí nohy, může si sednout 
na bobek 17





Připravil: Tomáš Chlud
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LU
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É CHOVÁNÍ 

NEJEN VE SPOLE
ČN

OS
TIVíš, jak se správné 

chovat v divadle, MHD 

a na dalších místech? 

Pokud je na obrázku chování, 

které lze označit jako slušné 

v dané situaci, namaluj do 

kroužku usměváčka, pokud se 

ti chování nelíbí a choval by 

ses rozhodně lépe, 

namaluj mračouna.

Připravila: Hopsinka, ilustrace: Jan Smolík
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JUNSHOP.CZ
100% skautský obchod

Zákaznícká karta

JUN

Prodejna: Haškova 7, Praha 7
obchod@junshop.cz, tel.: 773 294 840 (STS)

JUNkartu má již 60% st edisek v R. Zeptejte se na 
junkartu ve svém st edisku, nebo napište na karta@junshop.cz
Jak slevu uplatnit a vše ostatní o slevových kartách najdete na www.junshop.cz/slevove-karty

NAJDI SI NÁS NA  

a získej další výhody

U
100% skautský obchoddk t k b h d

( )j p ,
a získej další výhody

Skautská sleva v JUNu
Získejte slevu až 15% - platí pro nákup v prodejně JUN i na eshopu díky členské kartě Junáka či střediskové junkartě.Získejte slevu až 15% - platí platí í pro nákup v prod ě JUN i na nákup v prodejně shopu díky členské kartě Junáp y

Asolo Phantom 2.499,- Kč 

2.125,- Kč
(15% sleva) ušetříte 374 Kč

Husky Kids Merlot -10°C 1.120,- Kč   

952,- Kč
(12% sleva) ušetříte 168 Kč

Husky Kanter New 990,- Kč 

842,- Kč
(12% sleva) ušetříte 118 Kč

Krojová košile dětská 499,- Kč  

475 - 450,- Kč 
(5-10% sleva) ušetříte až 49Kč



VZKAZ v LAHVI
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 Námořník musí 

umět plavat a hlavně 

si musí umět 

udržet dobrou 

náladu.náladu.
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k   Johoho plavčíci a plavčice,
velmi nás těší velký zájem o naše námořnické úkoly. Prvního kola se zúčas t nilo 

téměř 30 posádek. I třetí úkol bude vyžadovat vaše plné nas
azení. Poté co 

jste si protáhli svaly, přijdou na řadu hlasivky. S
právný námořník se nesmí 

bát halekat na celou vodní plochu, a když to ještě n
ebude falešně, každá 

rybka mu ochotně zatleská ploutvemi. Dejte tedy 

dohromady veškerý svůj 
hudební um a předveďte 

nám, co ve vás je. 

              Hlavní úkol

      Naučte se zpívat nějakou 

námořnickou písničku, tedy

takovou, ve které se zpívá o vodě, 

o moři nebo o lodi. Uspořádejte 

malé vystoupení společného zpěvu 

této písně. Z tohoto vystoupení 

nahrajte videozáznam, který nám 

pošlete. Pro dokreslení atmosféry 

si před vystoupením můžete 

vyzdobit námořnickou 

kajutu (klubovnu).

             Vedlejší úkol
Navštivte bazén. Do lodního deníku si 

nalep te vstupenku. Umíte se potápět? 

dokážete na mělčině vylovit ze dna poklad 

(libovolný předmět)? Dokážete půl minuty   

 „šlapat vodu“? Znáte nějaké příběhy o mo-

    ři nebo námořní cích? Přečtěte si společ-

        ně nějaký příběh k tomuto tématu. 

               Zvládnete krátký příběh 
                           i vymyslet? 23

               Taktéž se těšíme na záznamy lodních deníků, bez kterých by naše soutěž nebyla úplná.  Hodně zdaru a chutě do zpěvu  přeje tým soutěže.

Uzávěrka 
3. kola je 

22. března 
2015.



soutěž
Úkolů jste se zhostili stejně dobře, jako kdyby je plnili Čolek s Žabkou. Podívejte se na některé z vašich plavidel a záznamy z lodních deníků.

Nebojíte se hudby?

Skákal pes přes oves,

přes zelenou louku.

Šel za ním myslivec,

péro na klobouku…

K obrázkům s čísly najdi ty, které se rýmují. Vyluštíš slovo, které chybí v bublině.

Že tuto píseň zná každý 

a pro tvoji šestku je příliš 

snadná? A zkusili jste se 

někdy zamyslet nad 

jejím textem? 

Proč by měl pes skákat 

pořád jen přes oves? Mohl 

by přeci skákat i skrz prales. 

Někde mohl dokonce 

skákat i slon přes záhon.

Pusťte se společně do změny textu. Chcete-li, aby vám slova stále pěkně pasovala na známou melodii, dejte si záležet, aby měla stejný počet slabik a zachovávejte rým.Jistě znáte i spoustu dalších písniček, u kterých vás napadnou nová slova, která oživí dávno známé nápěvy. 

24 Pusťte se do umění! Pojeďte na Uměleckou šestku. 27. – 29. 3. 2014, Dobříš

Př
ip

ra
vi

l: 
M

rá
če

k,
 il

us
tra

ce
: J

an
 S

m
ol

ík



Ahoj kluci a holky, 
musíme si společně 
pogratulovat, máme za 
sebou první půlku plnění 
výzvy a doufám, že i vy jste 
na sebe náležitě hrdí. Nikdy 
mne nenapadlo, že mě bude 
napadat tolik různých možností, jak 
někomu pomoci či udělat radost. Můj vedoucí 
mě pochválil, že se mi v deníku žádné dobré 
skutky neopakují a vymyslím vždy něco nového. 
Navrhl jsem, abychom si v rámci šestky uspo-
řádali měsíční soutěž, kde se všichni pokusíme 
o co nejoriginálnější dobré skutky. Ostatním 
vlčatům se to moc líbilo a nakonec z toho 
byla opravdu dobrá sbírka zajímavých 
dobrých skutků. Nechcete to zkusit také?

dobrý skutek

25Připravila: Shark

Srdce na dlani

„Skoro celý měsíc leden mrzlo a já většinu víken-
dů strávil doma s mamkou a malým bráškou 
Dennisem. Snažil jsem se mamce s Dennisem 
pomáhat a hrál s ním různé hry. Jednou mě 
napadlo, že bychom se společně mohli jít projít 
dolů k Vltavě a spojit tak příjemné s užitečným, 
nakrmit labutě. Můj návrh byl přijat a ptáci 
všechno, co jsme měli, sezobali. Další týden na 
schůzce jsem se od vedoucího dozvěděl, že se 
skautky a světlušky připravují na Den sesterství, 
který se koná 22. února. Rozhodl jsem se tedy 
jim k tomuto svátku připravit malé překvapení 
a příště vám povím, jak se mi to povedlo.“

A co jsi přes zimu podnikal ty? 
Jaký je tvůj nejoriginálnější dobrý 
skutek, co jsi zatím udělal? Napiš 
mi na srdcenadlani@skaut.cz 
A ještě se podívej, jak se daří plnit 
výzva jiným bráškům a sestřičkám.



svět
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SVĚT
Abychom si přesněji představili svět, 

můžeme použít buď mapy nebo glóby. 
Na nich můžeme pozorovat světadíly a oceány.

GLOBUS  představuje zmenšenou planetu Zemi. Můžeme s ním otáčet stejně tak, 
jako se Země otáčí kolem své osy. Existuje jich mnoho druhů. Vyber z obrázků globů ty, 

na kterých je něco špatně.



svět
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Překreslili jsme a zamíchali všechny světadíly, 
dokážeš je vystřihnout a správně 
z nich poskládat mapu světa? 
Až budeš hotov, máme pro 
tebe několik úkolů a otázek.

MAPA SVĚTA

Která barva 
znázorňuje 
jakou část přírody?  
Spoj jednotlivé typy 
krajiny s místy v mapě…

Dokážeš všechny 
světadíly pojmenovat?

 1 Víš, jak se jmenuje světadíl, 

 ve kterém se nachází Česká republika?  ________________________________________

2 Na kterém světadílu se 

 nachází nejvíce pouští? ______________________________________________________

3 Připomínají ti tvary světadílů něco? Co? (hlavu, kámen, zvíře). 

 Doplň ke každému světadílu, co tě napadne… Připravila: Lvíče, Ilustrace: 
Milan Lesniak – Barva, Oskar



9. Natři základní barvou 
a nech uschnout. 

10. Pomaluj. 

11. My jsme si 
vybrali motivy 
domorodých 
obyvatel 
Austrálie. Tečky 
můžeš dělat 
třeba vatovými 
tyčinkami, nebo 
koncem tužky 
s gumou.

12. Nechej za -
schnout a pak už 
si můžeš zahrát.

8. Omotej 
trubku papírovou 
páskou – schovej 
hlavičky hřebíků. 

Budeš potřebovat: 
papírovou trubku, hrách, 
větší hřebíky, kladivo, 
papírovou pásku, kousek 
látky, nůžky, akrylové 
barvy, vatové 
tyčinky a štětce.

1. Hřebíky zatluč 
do trubky. Hřebí -
ky zpomalují 
padání kuliček 
hrášku a zvuk 
připomíná déšť. 

2. Takhle vypa-
dá vnitřek trubky 
s napíchanými 
hřebíky. 

3. Trubku 
omaluj na pře-
loženou látku. 

5. Vystřižené 
kolečko polož na 
trubku a  pomocí 
papírové pásky 
přilep. 

6. Nasyp hrách 
(nebo korálky, ka-
mínky…) a zalep 
druhou stranu 
pomocí látky. 

7. Překryj oba konce 
papírovou páskou tak, 
aby látka nikde nekoukala. 

4. Kolečko 
vystřihni s ně ko  li-
ka centi me tro vým 
okrajem. 

Destova hu l
  Dešťové hole vyráběly různé domorodé   
kmeny po celém světě. I my si jednu 
společně vyrobíme.

Připravila: Sojka
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