Co umím a znám
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Najdu si klidnou chvilku ve tmě (na výpravě, na táboře, na hlídce)
a zaposlouchám se do zvuků, které uslyším. Vymyslím poté krátký příběh či básničku o tom, co jsem slyšel a zažil ve tmě. Příběh
či básničku povím šestce nebo Akélovi.

Se smečkou se zúčastním alespoň jedné vícedenní výpravy, kde
přespím pod stanem nebo na chatě bez elektřiny.
Dne:

Název výpravy:
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Vyberu si a splním dva úkoly:
• Najdu si jedno prostředí (např. potok, rybník...),
zapíšu si co nejvíce živočichů, kteří zde žijí. Alespoň jednoho nakreslím.
Prostředí:

Živočichové:

Mauglí byl už zdatný lovec a velikého kance ze severních bažin, kterého jednou ulovil, dokázal sledovat tři dny jen podle jeho stop v blátě, podle rozryté země nebo ohlodaných ořechů.
• Najdu několik zvířecích stop (okousané listy nebo šišky, dutiny
ve stromě, myší stezky, otisky v blátě). Svá zjištění zapíšu do tabulky
a zkusím pojmenovat, kterému zvířeti mohou patřit.
Objevil jsem
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Patří nejspíše

Co umím a znám
• Najdu na výpravě nebo na táboře deset druhů rostlin, živočichů, hub
nebo stromů, které znám, a ukážu je šestce. Řeknu ostatním, co o nich
vím (např. kde žijí, rostou, k čemu se dá část rostliny použít, zda jsou
jedovaté, čím jsou zajímavé). Poznámky si nejdříve zapíšu do stezky.
Nalezl jsem

Žije/roste

Použití

Jedovaté (ano/ne)

Tyto věci v lese nesmím dělat, pokud mi je někdo, kdo je k tomu
oprávněn, nepovolí.
Nesmím v lese dělat

Povolí mi to

kácet stromy
rozdělávat oheň
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Poznám nástrahy lesa. Spojím jedlé, nejedlé a jedovaté plody s příslušným rámečkem.
Pojmenuji a doplním další, které znám.

pámelník bílý

líska obecná
jedlé

hřib pravý

nejedlé

muchomůrka zelená

jedovaté

muchomůrka červená

jahodník obecný

brusnice borůvka

klouzek obecný
vraní oko čtyřlisté
maliník obecný
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Co umím a znám
Vyberu si a splním jeden úkol:
• Zahraji si hru na téma koloběh vody v přírodě, na třídění odpadů nebo jinou hru,
kterou hrajeme ve smečce a je zaměřena
na životní prostředí.
Název hry:

• Se šestkou či smečkou najdeme a uklidíme drobný nepořádek (v lese, potoce…), a tím pomůžeme
danému místu, které potom bude čistší a hezčí.
Název lokality:

Společně jsme uklidili:
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Najdu nejbližší rezervaci nebo
přírodní památku a zjistím, co se
tam chrání a proč.

Název:

Co se chrání:

Proč:

Když Mauglí přišel na Poradní skálu, na místo, kde ho přijali vlci mezi sebe, našel tu jen
své čtyři vlčí bratry, starého skoro slepého Balúa, Akélu, Baghíru a Káa. Skalní had ležel obtočený kolem Akélova sedátka.
TAK TADY KONČÍ TVÁ STOPA,
ČLOVÍČKU? ZAVOLEJ SVÉ HESLO:
JSME JEDNÉ KRVE,
T Y A JÁ – ČLOVĚK A HAD!

JE TO
TAK, KÁE, ALE MUSÍM
ODEJÍT. SÁM JSI MNE UČIL, ŽE VŠECHNA MLÁĎATA NAKONEC ODEJDOU Z RODNÉHO DOUPĚTE, TAK I JÁ MUSÍM ODEJÍT Z RODNÉ DŽUNGLE.
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