Seznamte se: Reg
Reg je drapákový jeřáb a pracuje s kovovým
odpadem. Moc rád třídí odpad, proto je
nejspokojenější, když mu ostatní mašinky
přivezou nějakou pěknou hromádku šrotu.

Spojte čarami
páry stejných
kusů.
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Najdete další jeřáb?
Cranky
Toby

Jeřáby jsou
opravdu
užitečné!

✔
Duck
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Řešení na straně 68

Jeřáby
dokážou
zvedat
opravdu těžké
předměty.

Jakou barvu má Reg?
žlutou
s černými
puntíky

Břink!
!
k
Cin Křach!
Buch!
Šrotiště je pořádně hlučné místo!
Napadá vás nějaké další?

žlutou
s černými
pruhy

?
11

Příběh:

Dokonalý dárek

Vánoce byly za dveřmi a mašinky na ostrově Sodor
nevěděly, kam dřív skočit.
Percy se mohl přetrhnout, aby rozvezl
vánoční stromečky a hromadu svátečních
pohlednic. K tomu všemu se ještě snažil
stihnout i další práci, jako třeba odvoz
železného odpadu na šrotiště. Nebylo
to sice tak výjimečné jako vozit
vánoční stromečky, ale šlo o velmi
důležitou práci.
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„Ahoj, Regu!“ zvolal Percy, když dobafal na
šrotiště.
Reg byl rád, že Percyho vidí.
„Přivezl jsi mi nějaký pěkný šrot?“ zajímal se.
Už se nemohl dočkat, až se pustí do třídění.
Percy se rozhlédl kolem sebe. Zbytek ostrova
se třpytil a zářil, ale šrotiště působilo chmurně
a zasmušile.
Percyho napadlo, že Reg možná přichází o kouzlo
Vánoc!
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Ozdoby z odpadu

I vy si můžete vyrobit vlastní
vánoční ozdoby! Požádejte někoho
dospělého, aby vám pomohl,
až budete pracovat s nůžkami.
Budete potřebovat:
2 listy barevného papíru
lepidlo
nůžky
materiál na ozdobení

Krok 1: Z jednoho listu papíru si
vystřihněte trojúhelník (střechu).
Někdo dospělý vám s tím rád pomůže.

Krok 2: Nalepte trojúhelník na druhý kus
papíru. Vznikl tak tvar domečku!
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Krok 3: Vyzdobte svůj domeček čímkoli,
co máte po ruce. Použijte třeba ﬂitry,
nálepky, kousky stužek, knoﬂíky nebo
lesklý papír.

Tip: K horní části domečku
připevněte kousek
provázku. Pak si ho můžete
pověsit na stromeček!
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Vánoční vybarvování
K vybarvení
tohoto vánočního
výjevu použijte
své nejoblíbenější
pastelky!

Ukažte
na obrázku
hvězdičku!
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