Vytvoř vlaštovku
u,
kterou roj Bubub
bu
zaskočí vepřisluh
hovače..

ky:
Pomůc
y
• Nůžk
í páska
• Lepic

Vytrhni z knížky
papír č. 1
a vystřihni z něj díly
na trup a ocas. Trup
polož tak
k, aby byli
ptáci vespod. Papír
přelož napůl zprava
dolev
va a zase rozlož, čímžž vytv
voříš hranu.
Podle nákressu udělej totéž s ocasem.

Uchop horní rohy rozevřeného
trupu a přelož je šikmo dolů
k hraně uprostřed. Totéž zopakuj
u ocasního dílu.

Horní část
trupu
přehni dolů
podél
přerušované čáry.
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Horrní rohy
y trupu přetáhni
podle ná
ákresu šikmo dolů.

Zasuň
ocas po
od
trup tak,
jak vidíš
na náčrttku.

Přelož horní rohy trupu
šikmo dolů ke středové
hraně. Tím vzniknou křídla.

Vpředu papír přelož napůl
z jedné strany na druhou.
Potisk se tak schová dovnitř.

Natoč papír pod
dle
obrázk
ku. Levé
křídlo přelož směrem
k sobě, pravé od sebe
dozadu. Nůžkami
odstřihni špičku ocasu
vpravo, vyznačenou
šrafovaně.

Nyní křídla zvedni tak,
ab
by byla ve vodorov
vné
poloze. Kouskem lepicí
pásky je slep, aby držela
a
u sebe. A vlaštovka
s Modrasy je hotová.

JAK HÁZET:
Uchop vlaštovku
s Modrasy palcem
a ukazováčkem. Potom
ji odhoď prudce v mírně
stoupajícím úhlu.
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Slož prasarmádu vepřisluhovačů,
ochotných plnit Ovarovy rozkazy.

ky:
Pomůc
y
• Nůžk
lo
• Lepid

Tlama: Z papíru k tomu
urččeného (č. 2) vystřihni
čtvereček k vytvoření tlam
my.

Polož ho obličejem
dolů a čtverec natoč
tak, aby vypadal jako
kosočtverec. Přelložž ho
napůl zp
prava doleva
a rozlož.

Dolní rohy
přelož tak,
aby se dotýkaly
horního okraje…
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Hlava:
Vystřihni větší
pa
apírový
ý čtverec.
Polo
ož ho zelenou
barvo
ou dolů.
Dolní roh přelož
k horním
mu,, pravý
ý
k lev
vému, stlač
hrany a pap
pír
rozevři.

Takto
rozevřen
ný
papír přeložž
napůl shora
a
dolů.

… a tlam
mu máš hotovou.

Horní roh
přelož
tak, aby
y
se dotýkal
vodorovné
hrany
(p
plné čáry
y).

Dolní roh přelo
ož nah
horu
tak, aby přečn
nívall přes
stře
edovou čáru..

Pravou
u i levou dolní šikmou
stran
nu přelož tak, jak
znázzorrňuje nákres.

Uprav vepřislu
uhovače
tak, že přeložžíš horní
rohy dozadu. Přřevrať tlam
mu
a přilep ji k přřední části, jak
znázorňují přřerušované čáry.

Pra
avou
u i levou horní šikmou
sttran
nu přelož tak, jak
znázzorň
ňuje nákres.

Podle nákresu přelož
postranní rohy dozadu.

Na vepřisluhovačovu
hlavu nalep další prvky,
které najdeš rovněž na listu
papíru č. 2.
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Vepřisluhovači mohou používat
tento překlápěcí štít jako ochran
nu
před náporem
Reptá
áků
ů.
ky:
Pomůc
y
• Nůžk
• Tužka

Z papíru obsažženého v knížce
(č. 3) vystřihni čtverec. Polož
ho vzorkem dolů, přelož zprava
doleva a rozlož zpět.

Horní rohy rozevřeného
papíru přelož dolů
k hraně vytvořené
v předchozím kroku.

Podle nákresu
přelož horní roh
dolů.

Přelož boční okraje
ke středové svislé čáře.
Hrany uhlaď prsty a papír
rozlož.
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