pohádka

Žirafa má uši, kočka má uši i klokan
má uši, ale želva uši nemá a mohla je
mít, mohla vypadat jako každé jiné
zvíře, ale zavinila si to sama, neměla
ráda písničky. Aspoň vidíte, kam to
vede, když je někdo morous.
Želva bydlela v jednom pokoji
s ptákem a pták zpíval, jako zpívají
všichni ptáci, kteří vidí jaro poprvé,
zpíval od rána do večera, ale želva
ráda dlouho spala, měla čas, mohla
spát třeba sto let, nikam nespěchala,
nic ji nebavilo, žila už moc dlouho
a pták jí šel na nervy.
Napřed si říkala, těch pár let to
vydržím, pták nemůže zpívat donekonečna, příští století mám pokoj,
naštěstí jsem želva, ale za takových
sedmnáct let toho měla plné zuby
a pozvala si k večeři kočku, která žere
ptáky.
Kočka přišla, měla hlad, ale chovala
se společensky, říkala, máte to tu
hezké, ta vyhlídka na střechy, to by se
mi líbilo, a pták zpíval, jako zpívají
ptáci, kteří vidí jaro posedmnácté,
proč by si nezpíval, nebyla to jeho
návštěva, a želva se snažila naznačit
kočce, že k večeři může být pták, když
se o to trochu přičiní.

Ale považte, kočka se k tomu neměla, říkala, snědla jsem už spoustu
ptáků, kteří zpívali, a teď mi všichni
zpívají v žaludku, poslechněte si,
a želva byla nešťastná, tolik zpívání
najednou, chtěla mít klid a měla
pokažený večer, bylo to k nevydržení,
a tak řekla kočce, promiňte, musím se
upravit, takhle nemůžu sednout
k večeři, a šla do koupelny a uřízla si
obě uši.
A měla pokoj, neslyšela nic, jenom
ticho, a uši ležely pod umývadlem, byly
pro kočku a kočka se vůbec neurazila,
už dlouho neměla želví uši k večeři,
a pták zpíval a kočka jedla želví uši,
a když je snědla, řekla, bylo to výborné, na shledanou, a želva neřekla nic,
protože nic neslyšela, a kočka si
myslela, to je ale nevychovaná želva,
jak ten pták s ní může žít?
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Pohádka vypráví o želvě, která
byla tak trochu morous a co ji
nejvíce otravovalo život, byl
p t a č í z p ě v. N e s n á š e l a h o .
Otravoval ji a tak nesnášela
ptáky.
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26. 2. — bylo pod mrakem, teploty kolem osmi stupňů, ale nefoukalo, takže bylo příjemně. Část schůzky jsme strávili venku.
Na začátku jsme se posunuli na plánu dlouhodobé hry. Ukázaly
se první chybějící potraviny, ale nakonec se posunuli všichni.
Potom jsme se přesunuli ven. Nejprve jsme hledali čtyři svá
jména na šesti místech. Potom, rozděleni na dvojice, třikrát
oběhli trasu. Poprvé společně, podruhé štafetově a nakonec jako‚
jezdec a jeho kůň. Pak jsme ve vrátili do klubovny.
Uvnitř jsme doplnili tekutiny a pak poznali dvě myšky v morčecím maskování. Jeden schovával, ostatní hledali. Nečekali byste
jak je občas nepochopitelné, že ti co hledají prostě nevidí. Před
posledním hledáním jsme řešili konflikt provokace a pohlavkování. Ríša upadl do svého myšlenkového a proč, a proč, a proč, a…
Před závěrem jsme stříleli z foukačky. I nováčci prokázali ten
správný ‚fuk‘ aby šipky vylétli s zapíchli se do terče. Nakonec jsme si rozdali
»nové číslo« oddílového časopisu a vydali se k domovům.
4. 3. — byly teploty kolem dvanácti stupňů, mezi mraky prosvítalo slunce. Část
schůzky jsme strávili venku.
Nejprve jsme se posunuli na plánu dlouhodobé hry. Tentokrát měli všichni
štěstí a posuny byly podle představ.
Pak jsme se oblékli a vydali se na zahradu. Začali jsme postupnou
honičkou a potom, se někteří proměnili na čarodějnici, co byla
nakupovat. Zbytek schůzky jsme strávili v klubovně.
Jako první jsme sklízeli jablka. Pod žebříkem k vidličce, na žebřík
a schroupat kousek jablka, a to vše co nejrychleji. Potom, po dvojicích, prováděli podlez-přeskoč-oběhni, tentokrát s číslem »3«.
Před závěrem jsme si zahráli ‚těsný‘ ovocný koš. Malý prostor
samozřejmě komplikovat pohyb :-).
Na konec nás čekal souboj v kosmotestu, protože i v únoru byla
rovnost bodů na vrcholu bodování. Vítězkou se stala Paťa — gratulujeme. Připomněli jsme si plány na březen a rozprchli se k domovům…

V minulých týdnech jsme se pohybovali na plánu už podle osobní
iniciativy, pravidla byla uveřejněna v minulém čísle.
Poprvé jsme hledali svá jména čtyři kousky na šesti místech. Podruhé jsme ‚sklízeli‘ jablka.
Dostat se ke stromu a sklidit bylo následováno i konzumací.

Při naši návštěvě zoo si ji mohla všimnout
jen Paťa, když si šla koupit minci. Její model
je totiž umístěný v pavilónu Evoluce, kolem
něhož jsme pouze procházeli.
LATIMÉRIE PODIVNÁ (Latimeria
chalumnae)

NĚCO NA BEDNU…

Zdravím luštitele. Pro dnešek, po dlouhé době, je pro vás připravena šifra. Jistě
poznáváte :–). Jak už to v těchto případech bývá, vyluštěte a odpovězte na otázky.

ún
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postavičky na plánu, Veverka
vyrazila na suchou náhorní
plošinu bez potravin, nóóó…

je ryba ze skupiny lalokoploutvých,
dlouhá v průměru 1,5-2 metry, se zavalitým tělem, ploutvemi na násadcích a modrými šupinami. Latimérie je jediným
zástupcem lalokoploutvých ryb. Tento
druh ryb byl dlouho považován za vyhynulý,
a proto je označována jako tzv. živoucí
fosílie.
Poprvé byla objevena v prosinci 1938
u pobřeží Jihoafrické republiky. Bylo
zjištěno, že tato velká (až 180 cm dlouhá
a 90 kg vážící) a dravá ryba žije nad
rozeklaným skalnatým dnem v hloubkách
kolem 200 m. Rozmnožuje se poměrně
neobvykle - rodí velmi malý počet živých
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Řešení z minulého čísla: » STAČÍ
PŘESUNOUT 4 SIRKY «
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MĚSÍČNÍ CENU
ZA ÚNOR ZÍSKALA
řešení pošlete na oddílovou adresu:
sihasapa@centrum.cz, nebo přineste na schůzku.

PAŤA

výskyty latimerie, červeně komorské,
fialově celebeské

mláďat o hmotnosti kolem 0,5 kg. Zároveň
bylo zjištěno, že populace latimérie
v severní části Mosambického průlivu
u Komorských ostrovů je skutečně malá
a zahrnuje pravděpodobně jen několik set
jedinců.

model Latimerie v ostravské ZOO

pořadí jméno 5.2.12.2. 19.2.
1. Paťa
10 *
6
2. Kája
9
10
*
3. Kája ml 8 *
8
4. Ondřej 5 P
3
6
5. Danka 8 R
6. Veverka 7 Á
5
7. Tete
6 Z
6
7
8. Patrik – D
9. Olča
4
– N
10. Matýsek –
I
6
11. Maťo
– N
4
12. Viki
5 Y
9
13. Matyáš –
4
*
14. Matouš –
–
*
15. Ríša
–
3
*
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