pohádka

„Nemám, žabo.
Taky zebe.
Lížu ledy.
Kloužu holý.“
„Buďme spolu!“
radí žaba.
„Sama zmrznu.
Boky hřejí!“
Kloužou spolu.
Oba zebe.
Vidí hada.
„Haló, hade.
Nemáš něco?
Zima bolí!“

„Buďme spolu!“
radí žaba.
„Sama zmrznu.
Jedno teplo.
Druhé teplo.
Třetí teplo.
Více topí!“
Lezou spolu.
Země zebe.
Vidí mloka.
„Milý mloku.
Nemáš něco?“
„Nemám.
Hledám!"
„Buďme spolu!“
radí žaba.
Mlok se řadí.
Bokem k žabě.
Lezou spolu.
Všichni holí.
Zima zebe.

Žaba zívá.
A mlok mlčí.
A plž líže.
A had hladí.
Vtom frrrnk –
puštík!
Letí z nebe.
Žuch – pavián!
Mravenečník!…
Řádí v sněhu.
„Ach, puštíku,“
všichni prosí.
„Zima zebe.
Jdeme holí.
Nemáš něco?
Nedáš něco?“
Puštík váhá…
Puštík tahá…
Pera dává…
Vytrhává!
Pavián též.
Sám se holí!
Mravenečník –
ten se stříhá!
A plž lozí.

Sliní břicha.
Holá břicha.
Holé ruce.
Holé nohy.
Holá záda.
Srst se lepí.
Zaba žasne.
Je tak krásná!
Ochlupená!
Zrcadlí se.
Led ji zračí!
Všichni žasnou.
Hustá žaba!
Pernatý mlok!
Srstnatý plž!
Chlupatý had!
Pak se smějí.
Sami sobě.
Jsou tak hebcí!
Je jim teplo.
Už nezebe.
Sníh nestudí.
Oni tančí.
Řádí v dunách.
Krásná zima!
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„Nemám, žabo.
Nemám, plži.“
Cvaká zuby.
„Lezu holý.
Břicho zebe.“
A sníh vrže…

když v ní zebou věty holé

Ilustrace: Testérka fotky: Canon S120
e-mail: sihasapa@centrum.cz

Byla žaba.
Byla holá.
Padly sněhy.
Žabu zebe.
Vidí plže:
„Milý plži.
Nemáš něco?“

je
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C O S E S TA L O

24. 11. — začal první chladnější týden, teploty byly asi 8°C. Zůstali jsme tak v klubovně.
Začali jsme čtením sedmého příšerného příběhu. Pak jsme na několik kol
hráli »chaos«. Každý měl své určené místo, odkud nosil víčka
k dalšímu talíři. Cílem samozřejmě bylo, aby po uplynutí času měl
na svém talíři víček co nejméně.
Přečetli jsme druhou část příběhu a pustili se do dalších »4«.
Dnes byly na programu rybaříkové a dračí. Ten kdo nedemonstroval svůj odpor, se dokázal oproti minulosti zlepšit.
Výsledky dosud vázaných čtverek si můžete prohlédnout v dlouhodobé tabulce na oddílových stránkách.
Měli jsme připravené i další hry, ale odvádění pozornosti zdržovalo vše, čemu jsme se věnovali, takže snad příště.
Na závěr jsme dokončili čtení sedmého příběhu, účastníkům
sobotního výšlapu předali kartičky »Výzvy« a pamětní oddílovou
kartičku č. 87. Všichni si pak odnesli »nové číslo« oddílového časopisu.
1. 12. — byly teploty kolem pěti stupňů a my strávili celou schůzku v klubovně.
Přečetli jsme si začátek osmého příběhu a potom si v kruhu zahráli
»Kamennou tvář«. Pak přišel čas na »4« dnes zkracovačkové a škoťákové. Ti,
kteří je umí, měli z minulosti takové časy, že je nedokázali překonat. Pro
ostatní vyžadují tyto uzly tak náročnou práci rukou případně soustředění, že
si jim uvázání čtveřice za sebou moc nešlo.
Pokračovali jsme hledáním cesty přes »Minové
pole«. Málokdo se dokázal soustředit tak, aby si
správnou cestu zapamatoval.
Jako poslední jsme si zahráli »Citrón«. Pro většinu
nebylo složité skrýt, že žvýkají citrón, takže ti co
hádali, většinou neuspěli.
Přečetli jsme si pokračování příběhu, všichni vhodili
do schránky rozhodnutí, a my vyslechli závěr. Pak Seba
a Kája svedli souboj v KOSMOTESTU, lepší byla Kája –
gratulujeme. Rozdali jsme šušně a vydali se domů,

Příběh sedmý - VYŘEZÁVANÝ ZUB
Edvard při návratu na loď v Alexadrii
narazil na hrubě zbitého námořníka.
Nemohl mu již pomoci, viděl však, že se
snaží něco odhodit do moře. Zvědavost
ho přivedla k tomu, že tu věc vzal.
Na lodi zjistil, že je to velrybí zub
s vyřezaným obrázkem. Brzy se ukázalo, že je s ním spojeno prokletí, obrázek
jako by se měnil s tajemnou postavou.
Několikrát se pokusil zubu zbavit,
zjistil, že to nedokáže. Rozhodl se zničit
obrázek nožem, bodal však do sebe…

Příběh osmý – CHLAPEC VE ČLUNU
Obchodní loď při cestě z Evropy na
Bahamy narazila na člun s osmiletým
chlapcem. Vzali ho na palubu, ten se
nedokázal usmát. Až jednou, když se
lodní tesař zranil propukl v bouřlivý
smích a strhl s sebou všechny na lodi.
Při každém neštěstí se smál a s ním
všichni. Námořníci se rozhodli se,
chlapce zabít, neštěstí totiž přivolával.
Když došlo na věc, loď jako by ožila,
a zabíjela námořníky. Vše pohltilo moře
a na hladině zůstal malý člun s chlapcem.

NĚCO NA BEDNU…

Pozdravy všem ohýbačům mozkových závitů. I tentokrát je připravena šifra.
Takže vyluštěte a odpovězte na uvedenou otázku.
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Te n t o k r á t
byl, inspirací
poslech rozhlasu. Jestli jste nikdy neposlouchali Meteor,
zkuste si najít čas. 13. listopadu jsem se seznámil
s ptákem o kterém si dnes přečtete
ČIMANGO FALKLANDSKÝ (Phalco- charakterizoboenus australis)
ván hnědoČeský název čimanga falklandského
může vzbuzovat dojem, že se jedná
o endemického falklandského dravce, což
není úplně přesné. Oblast výskytu totiž
zahrnuje především ostrovy jihoamerické
Ohňové země. Z této oblasti se druh
zřejmě dlouho před příchodem člověka
rozšířil i na Falklandské ostrovy.
Čimanga se zdržují v blízkosti kolonií
mořských ptáků a počet hnízdících párů na
Falklandech je v současnosti odhadován na
přibližně 500. Dospělý čimango falklandský je stavbou těla a některými hlasovými
projevy podobný havranu polnímu, mláďata
pak připomínají spíše vránu černou. Až do
pátého roku stáří mění čimango zbarvení
peří, pařátů a ozobení. V konečné vývojové
fázi je tento dravec
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1/4;2/4;5/1;3/1;4/4;5/1;4/4;5/1 1/4;5/3;5/5;5/3;2/4;4/3;5/1
5/2;4/2;3/4;4/4;5/1 4/1;5/3;1/3;1/1;5/5;5/1;4/4;5/1
2/4;4/2;3/1;4/2 1/3;5/3;2/3;4/2;1/3 5/5;1/5;4/2;2/4;1/1;4/4
1/5 4/3;4/2 1/5;4/5;3/4;4/4;5/4;1/4;5/4;5/2;5/1
4/3;1/1;1/4;4/2;3/4;4/4;5/1 5/2;5/1
1/5;3/4;5/1;3/1;3/2;4/3;4/5
bez ChQ
řešení pošlete na oddílovou adresu: sihasapa@centrum.cz, nebo přineste na schůzku.
Řešení z minulého čísla: » - na zádech kosmatého černého psa, - dřepěl,
- zlověstně, - zle«

Čimango falklandský

černým ope- výskyt Čimanga falklandského
řením, žluto-oranžovým zbarvením pařátů
a ozobení a šedivým zobákem.
Když roku 1833 přistála loď Beagle
Charlese Darwina u Falklandských ostrovů,
byli námořníci rozčílení z chování dosud
neznámého druhu ptáků. V nestřeženém
okamžiku kradli vše, co jim přišlo pod ruku.
Darwin si dokonce zapsal, že jde o ptáky
„drzé jak opice“. Dnes víme, že tito čimangové jsou velmi chytří. Vědci například
zjišťovali, jakou mají taktiku, že dokáží
totálně vyžrat larvy z hnízda vosíků, aniž
by dostali jediné žihadlo.
Hlavním zdrojem potravy čimang jsou
mršiny, nebo zranění a slabí jedinci mořských ptáků.
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smrk na »náměstí« v Hrabůvce

sloupy v Hrabůvce
a ve Staré Bělé
zdobí malé ozdoby

jesličky na »náměstí« ve Staré Bělé

Lev, čarodějnice a skříň – znáte?
foceno za prvního sněžení – 26. listopadu

Nejvyšší měsíční
bodové zisky
za historii bodování

Po kolika měsících v oddíle vyhráli měsíční bodování

Ostrava Jih pokračuje ve světelných sochách

měsíční bodování

I letos, v jednom z prosincových čísel, přinášíme přehled úspěchů nejlépe hodnocených
členů oddílu. Letos se v oddíle nikdo nový neobjevil. Matouš a Olča se už v roce 2021
neobjevili. I na začátku roku 2021 nebyly pravidelné schůzky. Odhodlání prokázali jen
Tete, Matěj a Seba.
To, jak v dlouhodobém bodování stoupají, se odvíjí od dalších zájmů, které dostávají
před oddílem přednost. Tete je se ziskem 2607 bodů druhá, a dostal se na místo první asi
letos už nestihne. Veverka dospěla k 8. místu, ale na
schůzky chodí nepravidelně.
K premiovému první
vítězství v měsíčním bodování se dostala Kája ml.
Kája je dokonalou stálicí,
a do konce roku patrně
přeskočí Veverku. Seba se
ničeho neleká a trvale stoupá.
Posuny v počtu měsíčních
vítězství vidíte v tabulce
vlevo. Do tabulky největšího
počtu bodů, ve vítězném měsíci se dostala Kája ml.

Kolikrát vyhráli měsíční bodování (počet / měsíců v oddíle)

světené
ozdoby

Blíží se vánoční svátky a tak se ulice a okna
i zahrady rozsvítily světelnými ozdobami.
Pro toto neobvyklé číslo oddílového časopisu jsme vyhlásili fotografickou soutěž.
Jak jste se popasovali v touto »výzvou«
ukazují fotografie tohoto Půlčíku.

světené
ozdoby II
balkóny v Hrabůvce

trhy v Hrabůvce

stánky v Hrabůvce

ulice Místek

spřežení v Hrabůvce (z druhé strany)
okna v Hrabůvce
balkóny v Hrabůvce

okna v Hrabůvce

magistrát Frýdek

mostek ve Staré Bělé

strom ve Staré Bělé

