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Zdravíčko malý dobrodruhu, moc rád Tě tu vidím!
Stoupni si rovně, zakloň hlavu, koukej se do nebe a hlasitě
zvolej
Simsala BIM – simsala BAM - simsala BUM!

Už? Hotovo?
Koukám, že jsi poslušný. Právě takovéhle sluhy a poddané na
svém hradě potřebuji! Jsem obáváný čaroděj Zlobijáš a právě jsi
se
chytil
do
mé
léčky.
Sám
jsi
se
zaklel!
CHACHA CHECHE CHICHI!
Simsalí kouzlo způsobilo, že od teď mě musíš pořád všude
následovat!
Na naší společné vycházce Ti budu dávat různé úkoly, abych si
prověřil tvé schopnosti. Pokud by se Ti náhodou podařilo
všechny úlohy splnit, jsi volný! Já totiž aktuálně hledám
někoho, kdo mi bude čistit boty a prát pláště, příliš šikovné a
chytré podřízené nepotřebuji. Chytří a šikovní sluhové mi totiž
vždy dřív nebo později začali vysvobozovat princezny, co jsem
si pracně unesl a zaklel..
Navíc máš možnost získat i malou odměnu. Po
splnění úkolu můžeš pokračovat k další
zastávce. Na poslední tě čeká malá odměna.

Takže připravený? Tak jdeme na to, naše
první společné kroky povedou směr

_____________________.
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Tak a jsme u prvního úkolu!
Rád bych si ověřil, zda máš smysl pro humor. Můj sluha
(čistič bot) se totiž nesmí nikdy smát. Musí se pořád
mračit a být důkladně zachmuřený, aby si náhodou
někdo nemyslel, že je se mnou zábava.
Pokud tedy chceš být volný, musíš se hlasitě a
hrůzostrašně zasmát vtipné hádance, kterou Ti teď
povím.
Co je kostra za skříní?
------------Absolutní vítěz hry na
schovávanou
Tak šup, směj se…
To bylo ono? To znělo spíš jako koktající HA-HA-HAD.
Nebo jako koza, které v krku zaskočily farmářovy
holinky.
Tak znovu!
No… Lepší, můžeš pokračovat dál.
_____________________________________________________

Dál se spolu vydáme: ________________________.
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Teď bych si rád ověřil, jak Ti funguje paměť. Sluhové
s dobrou pamětí si většinou pamatovali, kam jsem ukryl
kouzelné předměty, kde mám schované princezny a jak
znějí nejrůznější vysvobozovací kouzla. Nikoho
takového u sebe na hradě už určitě nechci.
Pokud tedy chceš, abych Tě nechal jít, musíš mi říct
vtipnou hádanku, kterou jsem Ti minule říkal.
Tak co – pamatuješ si ji?
Pokud si nejsi jistý, možná se raději vrať k minulému
stanovišti a přečti si ji znovu.
……
No, v mém podání to sice bylo
vtipnější, ale budiž, pokračuj dál.

___________________________________________________
Pokud chceš být volný, další úkol budeš muset splnit
tady:
_______________________________________
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Jak tak na Tebe koukám, byla by
z Tebe krásná ropucha!
Sim sala kvaki bim!
No vidíš, jak Ti to sluší. Nelíbí se Ti to?
Dobrá, poradím Ti. Zakletí v roztomilou žabku se zbavíš
pouze tím, že mi zazpíváš mojí oblíbenou písničku.
Nezapomeň ale, že jsi ropucha, takže musíš za každým
slovem kváknout.
Moje oblíbená písnička:
Prší, prší, jen se leje,
kam, koníčky, pojedeme?
Pojedeme na luka,
až kukačka zakuká.
___
Jak tak koukám, jsi pořád žába, co? Nějak ta
písnička nezabrala, nevím co bylo špatně, kvákal jsi
pěkně. Neboj, zruším Tvé zakletí kouzlem, ale až u
dalšího úkolu - budeš tam muset doskákat. Po žabácku
ti to asi chvíli potrvá a já budu mít alespoň čas, zajít si
zatím ke známe na trochu teplého odvaru z myších
bobků. Dělá mi to dobře na pleť.
___________________________________________________
A dál se spolu vydáme směrem ______________________
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Tak jak jsem slíbil:
Sim sala dekvaki bim!
Co by mi dále mohlo u mého sluhy
vadit?
Rozhodně bych u sebe na hradě
nechtěl nikoho, koho poslouchají
moje zvířata! Moji mazlíčci mají
totiž poslouchat pouze MĚ!!!
Jak to s mými mazlíčky umíš, mi můžeš dokázat tím, že
mi přivedeš zpátky mého vlka Zavýjáka, který se mi
zatoulal..
Jak na to? Zkus ho přivolat pořádným hlasitým zavytím:
Vlkůůůůůůůů poůůůůůůůjď domůůůůůmůůůůů!
(zavýjí se samozřejmě směrem k měsíci, tak ho zkus na obloze najít, bývá
vidět i během dne)

Zkus zavýt “vlkůůůůůůůůůůů”, co nejdéle to dovedeš.
Dejte si s tvými průvodci soutěž, kdo to dokáže déle.
Kdo bude poslední, musí podrbat prvního hezky za
uchem.
Koukám, že se mi moje chlupaté zlatíčko vrací! Bravo!
Zavýjáčku pojď sem a dej mi pac! A ty můžeš zase o kus
dál.
___________________________________________________
Kam asi půjdeme teď? Co takhle:
_____________________________________
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Víš co je fakt problém? Já si vychovám sluhu, komůrku
mu připravím, naučím se i jeho jméno, vše mu ukážu,
vysvětlím a co se stane pak? Když nový sluha zjistí, že to
se mnou není žádný med, najde skulinku, protáhne se
mříží nebo spustí po prostěradle oknem a uteče mi! To
by se z toho jeden čaroděj vzteknul!
Rozhodně tedy nepotřebuju u sebe na hradě nikoho,
kdo je pohybově nadaný, kdo se umí hýbat, skákat a
skotačit.
Rád bych tedy, abys mi svoji pohybovou zdatnost
předvedl. Zatanči mi veselý taneček (čím víc piruet a
výskoků, tím lépe). Dospěláci Ti k tomu zazpívají třeba
Měla babka čtyři jablka, nebo cokoliv jiného.
Moment! Aby se Ti lépe tančilo a poskakovalo
„Sim sala batman bim!“
A je z Tebe po dobu
tancování netopýr/
netopýřice!
(nezapomeň mávat křídly)

___________________________________________________
Po tanečku můžeš vyrazit dál.
A dál se spolu projdeme :________________

7
Poslední úkol prověří tvou bystrost. Bystří poddaní jsou
totiž velký problém! Pořád nad něčím hloubají, dumají
a přemýšlí. Než se pak čaroděj naděje, je z něj pes, nebo
židle.
Když vyluštíš následující hádanku, najdeš odměnu,
kterou jsem ti přichystal a tím s tebou končím!
Půjdu zkusit najít někoho méně šikovného, méně
bystrého a více neohrabaného. Tebe na svém hradě
rozhodně nechci ani vidět! Huš huš huš!
Čaroděj Zlobijáš
Špinavé tam, čisté pak ven.
Dřív byla valcha, tohle jen sen.
Hranatá je a většinou bílá.
Bojí se jí fleky i zažraná špína.

