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čanům, bílým lidem,
kteří je nedovolí upálit. Když je Mauglí
pod rouškou tmy vyváděl potají z vesnice,
ucítil, že se ho někdo
dotkl na noze. Byla
to Rakša.

Každý člověk slaví jednou do roka den svého narození. Zjistím, kdy
slaví narozeniny dva členové mé rodiny a kolik jim je let.
.................................................... má narozeniny ............................................ a jí/mu ............. let

.................................................... má narozeniny ............................................ a jí/mu ............. let

Obyčeje a zvyklosti se v průběhu let mění, vyvíjejí a přizpůsobují
době. Popovídám si s babičkou, dědečkem anebo jiným podobně
starým příbuzným o tom, jak se žilo v době, kdy jim bylo tolik, co
teď mně. Zjistím, jak se v té době slavily narozeniny,
svátek, Vánoce, Velikonoce anebo jiná, podobně významná výročí. Mohou mi ukázat fotografie, vyprávět o prarodičích...
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MÁMO,
CO TU
DĚLÁŠ?
PŘIŠLA JSEM
SE PODÍVAT
ZA TEBOU, ŽABÁČKU, A TAKÉ
NA ŽENU, KTERÁ TĚ
KOJILA.

NASADILI JÍ POUTA, ŽE JI SKOLÍ, ALE
OSVOBODIL JSEM JI. ODEJDE I S MUŽEM
PŘES DŽUNGLI K ANGLIČANŮM. DOPROVOĎ JE NA CESTĚ A VŠEM ŘEKNI,
ŽE JIM NESMÍ ZKŘIVIT ANI
VLÁSEK.

PRO TEBE
TO RÁDA UDĚLÁM,
MŮJ SYNU MAUGLÍ.

Messúa i s manželem odešli ještě toho večera pod
Rakšinou ochranou k Angličanům.

Naučím šestku novou skládačku z papíru, nový uzel nebo něco podobného a připravím si k tomu vše potřebné.
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Když přišlo období dešťů – studená část roku,
skolil Mauglí pěkného srnce. Kusy masa rozdělil mezi své přátele, starého mléčně bílého Akélu a skoro slepého medvěda
Balúa – učitele zákona – a kus snědl sám. Zbytek nechal ležet tam,
kde srnec dodýchal. Za pár dní
procházel srnčí stezkou a už
zdálky slyšel spokojené pomlaskávání a klapání zobákem.
Když přišel blíž, na mršině srnce, kterého před pár dny skolil,
uviděl Číla.

Vyberu si a splním dva úkoly:
• Pomůžu kamarádovi s plněním nižšího stupně.
• Společně s šestkou vyrobíme něco, co je přínosné pro naši šestku
nebo smečku (např. draka, něco do klubovny, oddílový totem...).
• Připravím si na schůzku nebo jinou akci smečky jednu hru.
• Navštívím nemocného kamaráda ze smečky a popovídám si s ním
o tom, co jsme v poslední době na schůzkách dělali.
• Společně s ostatními vlčaty si uděláme hezkou akci mimo program
smečky (oslava narozenin, návštěva cukrárny…).
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