Herní plán rozložte na stole, vedle položte vystřižené žetonky s vločkami z této strany. Figurky
nebo barevné knoflíky postavte na startovní pole
Strakáčka, který potřebuje rychle najít svého zatoulaného psího kamaráda Rona (cíl).
Hráči háží vždy 1x (při 6 neháží opakovaně), střídají se v házení a postupují po jednotlivých polích až do cíle.
Šipka - vyber směr jízdy
Sova - (červená vločka) - vezmi si žeton se sovou
Jezevec - (modrá vločka) - jedno kolo stojíš
Divoké prase - (zelená vločka) - vrať se na start
Až jeden z hráčů dojede do cíle, všichni hráči spočítají své žetony se sovou. Ten kdo jich má nejvíce,
se posune po herním poli o 10 políček dopředu.
Pokud se dostane do cíle, předběhl hráče, který
byl nejrychlejší a stává se vítězem.
Pokud nemá nikdo z hráčů více žetonů než ten,
který se dostal první do cíle, nebo se nikomu nepodaří ho pomocí žetonů předběhnout, vyhrává
ten, kdo byl v cíli první.
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První číslo malého čtenáře seznamuje s postavičkou Slávka Strakatého (Strakáčka), který pochází
z konce 19. století. V tomto období byly na vesnicích samozřejmostí masopustní obchůzky. Ty jsou
pro Hlinecko typické. Slávek Strakatý představuje maškaru Strakatého z Vortové. A protože je na
světě již hodně dlouho, tak už něco zažil. Věkem
a vzhledem je ale stále nestárnoucí kluk, a tak se
ujal role průvodce dětí po regionu Hlinecka. Strakáček si v tomto čísle také vyjede na kole jarní
přírodou a upozorní děti na některé zajímavosti
z území, ve kterém žijí.

ČÍSLO 2

Slávek Strakatý, kterému nikdo neřekne jinak,
než Strakáček, vezme děti za svým dědečkem
na Medkovy Kopce. Ten chová včely a poví
dětem, jak to vše ve včelím úlu, který má přísný
řád, funguje. Děti se dozví, kdo má ve včelím
společenstvu jaké povinnosti a jak se včelí med
vlastně vyrábí. Taky zjistí, jaké úsilí včely i včelaři
asopis
pro naše děti
vyvinou, než se med stočí a dostane do sklenice
na stůl k snídani. Čtenáři ale pochopí, že včely
nevyrábí jenom med. Naučí se, co dělat při včelím
píchnutí, jak vyrobit svíčku ze včelího vosku anebo přesvědčí svou babičku,
aby spolu upekli voňavé medové perníčky.

Č

Hlinecký Strakáček č. 3
Pivovarnictví na Hlinecku
Řemeslo pivovarnictví je na Hlinecku již přes
sto let. Patří k regionu stejně jako tkalci, pekaři
nebo ševci. Děti poznají, co vše musí pan sládek
a pivovarští dělníci udělat, aby z chmelových
šišek vyrobili pivo. Jaké další suroviny k tomu
potřebují a jak dlouho trvá, než se dostane pivo
do tatínkova džbánku. Na konci čísla se děti
v pivovarnickém muzeu seznámí s pomůckami,
které se kdysi pro výrobu piva využívaly. Slávek
pivo sice neochutná, ale za to se vykoupe
v pivovarské lázni.

Hlinecký Strakáček č. 7
Ptačí zima na Hlinecku
Strakáček se v zimě se svým psím kamarádem
Ronem vydá za babičkou na samotu za Hlinskem.
Babička bydlí v roubence a v zimě se nejvíce baví
krmením ptáčků. V průběh celého roku jí na
zahradě dělají společnost, ale v zimě potřebují
její pomoc. Pozoruje jejich chování, naučila se
rozeznávat různé druhy a také už ví, co kterému
druhu při krmení nabídnout. Děti se naučí vyrobit
pro zimní ptáčky lojový pamlsek a seznámí se
s mnoha druhy ptáků, které ve městě neuvidí.
Pokud vyluští všechny hádanky, dozvědí se
spoustu zajímavostí z ptačího světa.

Hlinecký Strakáček č. 4
Léto na Hlinecku
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Strakáček vezme v tomto čísle děti na výlet
čistou a krásnou letní přírodou Hlinecka. Ale
tentokrát už nebude sám. Bude mít s sebou
nového kamaráda, pejska Rona. Je to věrný
kamarád, kterého s sebou bere občas na některé
výlety. Strakáček s Ronem zjistí, jaké ryby žijí
v řekách a rybnících. Zaplavou si oba v čisté
asopis
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vodě zatopeného lomu, kde se kdysi těžila žula
a vyráběly dlažební kostky na chodníky. Jsou to
ty chodníky, po kterých dnes některé děti chodí
do školy. V lese objeví Strakáček lesní studánku, naučí se rozpoznat čolka od
mloka a taky pořádně s kamarádem Ronem promoknou.
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Hlinecký Strakáček č. 5
Cesta za semínkem
Výlet naplánuje Strakáček s Ronem tentokrát na
hájenku za strejdou Edou do Všeradova. Ten totiž
rozumí lesům a může Strakáčkovi vysvětlit, jak
je možné, že z malého semínka vyroste obrovský
strom. A z mnoha semínek vyroste velký les.
Strejda naučí Strakáčka rozeznávat jednotlivé
stromy i jejich druhy. A to podle vzhledu, podle
toho, zda mají nebo nemají jehličky nebo jaké
mají šišky. Strejda lesník ukáže Strakáčkovi,
které stromy do lesa nepatří a také mu ukáže,
jak vypadá lesní školka. Děti se dozví, co jsou to
památné stromy, a kde je na Hlinecku najdou.

Hlinecký Strakáček č. 2
Včelařství na Hlinecku

Hlinecký Strakáček č. 6
Výroba hraček na Hlinecku
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Mezi tradiční řemesla Hlinecka patří výroba
hraček. V mnoha obcích se vyráběly dětské hračky
nebo jejich díly. Ty potom vykupovali nebo
kompletovali faktoři (obchodníci s hračkami) a dále
je prodávali. Dnešním dětem přiblíží Strakáček
hru dětí v minulém století. Ukáže jim také, jak
se v Krouně vyrábějí štípané holubičky a hračky
asopis
pro naše děti
tradiční, nezapomene ani na modernější hračky
z Dědové. Místo panenek s miminkem z minulého
století dnešní děti spíše ocení hračky hudební, jezdící, proplétací nebo skládačky
typu puzzle. Strakáček nezapomene ani na pořádnou stavebnici a doporučí dětem
vyzkoušet si vše v expozici hraček v Infocentru v Hlinsku na Betlémě.
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Hlinecký Strakáček č. 1
Jaro na Hlinecku
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