Liška se spřátelila s čápem a pozvala
ho k sobě na návštěvu. „Přijď, pěkně tě
pohostím!“, slibovala. Čáp řekl, že
přijde.
Liška navařila krupičnou kaši a pobízí: „Jez, kmocháčku, jez! Sama jsem ji
vařila, je dobrá.“
Čáp zobal, zobal, ale nic nevyzobal.
A liška se raduje, jak vyzrála na čápa.
Pohostila ho a nakonec si k čápově
velké zlosti na dobré kaši pochutnala
sama.
Když se liška najedla, povídá:
„Nezlob se, kmocháčku, nemám už nic,
čím bych tě pohostila.“ Čáp poděkoval
a pozval na druhý den lišku k sobě.
Cestou domů čáp uvažoval, jak by
lstivou lišku za její chamtivost potrestal.
Druhý den přišla liška k čápovi.
Hořela zvědavostí, čím ji asi čáp
pohostí.
Čáp uvařil polévku z ryb a nalil ji do
úzkého džbánu. „Jez, kmotřičko, jez,“
pobízel lišku, „dobrá je polívčička, sám
jsem ji uvařil.“
Liška ucítila vůni polévky a nedočkavě strčila čenich do džbánu. Ale ať se
snažila jakkoli, polévky si ani nelízla.

Když se v noci vracela domů,
kopala vzteky do kdejakého kamene
a tvářila se, že neslyší, jak se jí
sovy a výři posmívají.
Když si zkrátka chytrák myslí, že
chodí po světě jen mezi samými
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LIŠKA A ČÁP

Po liščiných marných pokusech se
dal čáp do polévky sám.
Dlouhým zobanem vytahoval šťavnaté kousky a pěkně si na nich pochutnával. Kloval, kloval, až byl džbán prázdný.
Když se čáp najedl, povídá: „Nezlob
se, kmotřičko, ale už nemám nic, čím
bych tě pohostil. Liška mohla zlostí
z kůže vyletět.
Teď se zase smál čáp a strouhal
lišce mrkvičku. Tak dostala na pamětnou a proto dodnes s čápem nemluví.

tulipánky, na které snadno vyzraje,
je z něho nakonec hlupák.
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Lišce narostly dlouhé uši, snad
proto se o chytrákovi říká, že má
za ušima.
A liška je opravdu chytrák nad
chytráky. I chytrák se spálí, praví
však přísloví, a to je také pravda
pravdoucí..
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C O S E S TA L O

11. 3. — bylo teplo, zpočátku prosvítalo i slunce. Schůzka však končila už za deště.
Nejdříve jsme se posunuli ve Wichkitatu. Tu a tam se projevily pro některé
‚rodiny‘ potíže s potravinami, uvidíme, jak se bude vyvíjet putování dále…
Potom jsme si vzali razítka, rozdali si štítky s připínacími
špendlíky, a vyrazili do lesa. V lese jsme obsadili stromy a zahráli
si na dvě kola škatule. Po návratu jsme
kolem plotu luštili jméno z jedenácti
písmen. Nakonec si Veverka vzpomněla,
že Morse byl Samuel.
Pak, už v klubovně, jsme se snažili
zachytit pískaná písmena morseovky.
Následoval »citrón«, hráli jsme tak
dlouho, dokud se v hádání nevystřídali
všichni. Nakonec jsme spořádali i to co z citrónů
zůstalo.
Na závěr jsme si rozdali upřesněný plán akcí na 1. pololetí, lístek s akcemi na
březen a nové číslo »nové číslo« oddílového časopisu.
14. 3. — proběhl turnaj ve hře »Člověče nezlob se«. Bylo nás pět. To jsme ještě netušili, že to bude na nějakou dobu poslední oddílová akce.
18. 3. — už schůzka neproběhla. Na oddílovém WEBu vznikla stránkách »NA DÁLKU«.
V časech oddílových schůzek se vždy objeví úkoly na následující týden.
Jejich splnění přinese řešitelům body do měsíčního bodování — kdo tedy bude
první v březnu?
Úkoly jsou různého druhu, takové pokročilé „Něco na bednu“ a posledním
z nich je úkol fotografický. První nápad byl inspirován ohlášeným ochlazením
v polovině března. Ochlazení přišlo a několik „zimních“ fotek se objevilo.
Siháčky budou vycházel v pravidelném čtrnáctidenním intervalu. I vy se
můžete stát autory. Napište, co byste chtěli do Siháčku přidat, domluvíme se…
Tomíci spustili WEBovou hru, takový mini klon Hořcové výzvy s názvem
„NALOŽSI“ — vše co je třeba udělat je na www.nalozsi.cz.

LETEM SVĚTEM

V minulých týdnech byla jen jedna pravidelná schůzka. Virová
nákaza se šíří světem a byly vyhlášeny „opatření“.
Na poslední schůzce jsme se vydali do lesa. Každý si označil svůj strom a pak jsme nadvakrát
přebíhali a označovali. Výsledky se pak přepočítaly podle věku…

Nevycházet, pokud necestujete do práce nebo do obchodu, vyhýbat se
ostatním, nesdružovat se… Taková jsou pravidla nouzového stavu. Ale…
… jsou povoleny procházky. No, kdyby měl člověk stále sedět doma, to by mě moc
nebavilo, a navíc polovina března přinesla sice chladné, ale slunečné počasí. Při
svých procházkách lesem jsem procházel i náměstíčkem ve Staré Bělé a rybníček…
JEZÍRKO VE STARÉ BĚLÉ
je umístěno v parku za Základní školou.
V létě byla voda v jezírku kalná a o průhlednosti se nedalo vůbec mluvit.
Při jedné z procházek padl můj zrak na
jezírko a jaké překvapení. Krásně průhledná
voda, v ní plavající rybky. Potěšilo mě to,
udělal jsem pár fotografií.

pozice na herním plánu

NĚCO NA BEDNU…

Docela foukalo, a tak zachytit ryby pod
hladinou nebylo snadné, ale povedlo se…
Vyfotit tu barevnou rybu vůbec nebylo
lehké. Asi vnímá stíny nad hladinou, protože
pokaždé, když jsem se přiblížil, spolehlivě
odplavala na druhou stranu, prevít…
Uvidíme, jak dlouho jezírko vydrží až
přijdou horké letní dny.

prvni ukol na
dalku obsahoval
obrazky modelu
slavnostnich
ohnu z kolika
pater byl model
pagody
řešení pošlete na oddílovou adresu: sihasapa@centrum.cz .
Řešení z minulého čísla: » kolik pomocných slov morseovky má něco společného s jídlem —
4 — hra-cho-vi-na, chléb-nám-dá-vá, jas-mín-bí-lý (čaj), lu-pí-ne-ček (třeba chipsy)«

bř
ez
en

Zdravím luštitele. Pro dnešek, je pro vás připravena opět šifra. Velký polský klíč
je tradiční tabulková šifra a pomocnou kartičku byste měl každý mít v krabičce.
Vyluštěte a odpovězte na otázky :-).

Když jsem přišel
18. března do
klubovny, Karel,
admirálův
papoušek ležel
na zemi, že by
znamení?
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