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L N" p"1._ -e pásl_ jelen a lané.2. Maminky a děti odpočíval_ na lav_čkách.

3. Pavlov_ jsme nerozumě!__.4, Po ad Tajemstv_ azáhady v_sílal_ v televizi_

5, Rodiče nevěděl_ o špatrré známce.6, Kdy jste se wát1l_? 7. Rozhodoval_
o tom vte iny. 8. Dešťové kapky padal_ na zeln, 9. Asi na to zapomněl_.
10. Lidičky s radostí zpival_. 11. V par\u těžcí koně vytahoval_ klády. 12. BíLé

obláčky plul_ po obloze. 13. Dn} na tábo e nám rychle utíkal_. 14. Slanečci

nárn velmi chutnal_. tS. Úd".y ozrramoval , že se blíží bou e. 16. IJkazatele

smě oval_ k Vystrčilově chatě" 17. Ve ejní činitelé by měl_ vždy dodňovat
zákony. 18. Jmenovatele a čitatele jsme pokrátil_.
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Doplru
Zápis v naší kronice
1. Na ,,Tábo e Zelené p íšery" se táborové ohně konal_ jednou I dně. 2:. B_l_
vel_ké, slavnostní. 3. Co se chlapci p i niclr nazp_val_a napovídal_! 4. Plameny

šlehal_ do trn_ a tábor byl ozá eny jako ve dne. 5 . Z píitm_vystupoval náš totem,

jako by hleděl na své děti, kíeré ho r.5ootit_, a stíny se míhal_ kolem. 6. Nahranici
s_ěelo d evo, jiskry létal_ k hvězdnému neb a od ohně se ší ilo m_lé teplo.

7. Ale jeden ztéchtáborov_ch ohňri byl p ece nejkrásnější. 8. Den p ed ním se na

nás p ijel_ podívat bratr Bobr, náš b_val_ vridce, i vodák Handa a dva skauti...
9. Táborov_ oheň je jednou znejhezčich věcí, kterou jsme na dvoudenní v_Pravě

(J. Foglar; Z Bob í hráze - upraveno)

L Ý mZitu snest suchou trávu, d evo a rozdělal_ oheň. 2. Válečníci se pohodlně

usadil_ kolem. 3. Jedni spravoval_ rozedrané mokasíny, jin_ prohlížel_ luky,

šíp_ i tomahavky a někte í p ipravoval_ potravu. 4. Nejstarší zatim v_právěl_
o dávnlfch b_tvách a neuvě iteln; ch p íběz_ch slavnych hrdinri. 5. O tom, jak

mocné talisrnany zachránll_ mnohj, život: jak kouzelné váčky obrátil_ nep átelské

šíp_ do srdcí těch, kte í je v_st elil_. 6. Jak krásné dívky p icházel_ ze Zemé

stín a odváděl_ s sebou ty nejstatečnější do končin, odkud není návratu. 7. I oheň

pokorně naslouchal...
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1. Kotlzelft měsíční noci nadešl .2.V tábo e na Bob í ece jsme tonul_ve
st íbrné zá i.3. Od lesa v_bíhal_ hluboce černé stíny a dotlfkal_ se kruhu stan .

4. Páry z luk byl_ prosvíceny. 5. Slyšel_ jsme bublající Bob í eku. 6. Viděl_
jsme hluboko do protějších les_kťr a daieko široko do kraje ažkobzoru.7. To

byl_ kouzelné b_lé rněsíčrrí noci, kdy se chlapci neodvážil_ promluvit jinak neŽ

šeptem. 8. Vléval_ se jim do srdce krásné, vznešené pociry dosud nepoznané.

9. l ve dne jsme se ztratil_ do okolních lesri, ptll_ a luk a pozoroval_ jsme

(V Hulpach: Co vyprávěl kalumet - upraveno)

či tábo g prožil

p írodu. J (J. Foglar - upraveno,)
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1. Dílo zkáu_ pokračovalo. 2. Námo níci lodi, kte í to pozoroval_, se rozpadl_
v kostry prach a cáry rozedraného šatstva. 3 . Trámtrv_* se rozestoupilo. 4. Zb _tkl
trupu plul__ na vodě. 5. Otec a s_n klečel_ stále ještě v němém objetí, s rukama
vysoko pozdv_ženyma k neb_. 6. Pak se pomalu potopil_ do temně modré vody.
7. Mraky, jež p edtím pokryl_ oblohu, se hnal_ pryč s rychlostí m_šlenky,
slunce opět v_stoupilo v celém svém lesku a zče ené vlny radostí poskakoval_.
8. K iěící racci opět kroužil_ ve vzduchu a delfíni se proháněl_ v lesknoucím se
mo i. 9. Celá p íroda se radovala, že kletba byla zrušena a že Bludn Holanďan

@. Marryat: Bludny Holanďan - upraveno)našel prolždy sv j klid.
,\
J)n-nig6l
1. Táborová kronika - 29. 7 . 1929. 2. Večer jsme se ještě sebral_ a š1_ na noční
prochá_ku. 3. Dnes jsme měl_ cíl-zeměmě ičskou věž.4.Po obtížnémv_stupu
jsme se na_n__dostal_. 5. Hluboké ticho se ro_prostíral_ kolem nás a nikdo

nemluv-l. 6. V dálce tu a tam bl_kal_ svě! tka. 7 , Tajemná, tichá noc. 8..Vrině
sena nás omamoval . 9. Strom- pod nám- šuměl_ své noční písně. 10. U eky
l_rŤ9r. kuňkal- žáb_. 11. Pak se daleko ve tmě objevil_ běžícipás_ světélek.
12. Vlak! 13. Sledovál- jsme jej , až op_tzm_zela jeho rr"tot zanikl. 14. Azase
ticho, v ně sena, . .. 15. Ta letní noc na v_šině nám tehdy učaroval-.


