NULTÁ ETAPA PRO PIRÁTY VE VĚKU 10-15 LET
Starší piráti,
moře se pomalu vzdouvá v přívalu jarního větru a dává znát,
že se zanedlouho vydáme na dobrodružnou cestu po stopách
legendárního pirátského mordýře Černovouse. Než přijde váš
čas a budete mít možnost vydat se za jeho pokladem
nedozírné hodnoty, můžete využít volných chvil a získat již
před táborem nějaké zlaté valounky, které budete později
potřebovat na zaplacení náročné výpravy. V závěru tábora se
bude každý valounek hodit, tedy neváhejte a čiňte se!
Váš kapitán Dadakmán

Pro zisk zlatého valounku musíš splnit alespoň jeden ze tří následujících úkolů. Vyber si dle své chuti. (Pokud se
rozhodneš splnit více než jeden úkol, získáš další odměnu. Dej si však záležet! Jeden pěkně splněný úkol je hodnotnější,
než tři odfláknuté.)
(I) Nauč se prakticky poskládat origami loďku. Loďku poskládanou doma ani nemusíš vozit, důležité je, abys ji na
požádaní dokázal poskládat znovu (návodné video najdeš na adrese www.kirushimanga.blog.cz/0901/origami‐lod‐ka .
Komentář je sice anglicky, ale nelekej se! Kroky jsou ukázány pomalu a velice názorně, takže postačí, když se budeš
učit očima).
(II) Vyřeš dvě následující logické hádanky:
(1) V karibském zálivu jsou pouze několik stovek metrů od sebe dva ostrůvky Nevis a Saba. Na pobřeží Saby stojí
tři krvelační piráti a na pobřeží ostrova Nevis tři poctiví námořníci, k pobřeží Saby je přiražena malá loďka, která uveze
maximálně dvě osoby. Pokud by se na některém z pobřeží, nebo na lodi sešlo více pirátů než námořníků, piráti by
námořníky zabili. Převez všechny piráty na ostrov Nevis a všechny námořníky na ostrov Saba, aniž by došlo k újmě na
zdraví.
(2) V přístavu Le Havre stojí v docích velké rovnoramenné váhy na vážení lodního nákladu. U vah se hádají
přístavní dělníci s majitelem jedné nákladní lodi, kousek opodál leží devět na pohled stejných krabic nákladu. Přestože
jsou krabice na pohled stejné, jedna z nich obsahuje jiný, cennější druh zboží a je nepatrně lehčí. Majitel potřebuje
zjistit, která z nich to je, aniž by došlo k poškození schránky krabic. Žádá tedy dělníky, aby prostřednictvím vah zjistili,
která z krabic obsahuje cennější náklad, a protože musí neprodleně vyplout, trvá na tom, aby to dělníci zvládli na dvě
vážení. Dokázali byste jim poradit?
(III) Vyrob maňáska piráta (maňáska vyrobíš jednoduše z ponožky, na niž přišiješ nebo
přilepíš části obličeje, či oděvu – v našem případě se jistě hodí nějaký šátek,
charakteristické vlasy, či páska přes oko. Máš‐li chuť můžeš vyrobit maňáska s horními
končetinami – např. kombinací ponožky na hlavu a rukavice na tělo. Zbytek nechám na
tvé nápaditosti, příklad takového jednoduchého maňáska můžeš vidět vpravo). V případě
zájmu si můžeš během výpravy zahrát s ostatními tvořivými piráty maňáskové divadlo, či
vyhecovat kapitány lodí, aby předvedli divadelní kus se zapůjčenými maňásky pirátů.
Splněné úkoly přivez s sebou na pirátskou výpravu do Oskavy.
Rodiče nechť pomáhají, ale s pomocí to nepřeženou. Pirát je samostatný, jinak by nemohl
plout.

