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Milé děti,
toto vydání bude věnováno přírodě. Nedávno jsem měla možnost zhlédnout krásný dokument, který
je ve svém významu důležitou zpovědí člověka, který procestoval celý svět a jehož osobní zkušenosti
s divokou přírodou byly velkolepé.
David Attenborough se už jako malý kluk rozhodl
věnovat přírodě. Jeho zájem začal v opuštěném
starém lomu, kde objevoval fosilie starodávných
druhů rostlin a živočichů. Tehdy propadl kouzlu
přírody a jejímu vývoji. Fascinován neuvěřitelnou
rozmanitostí druhů živočichů i rostlin po celém světě,
zůstal věrný této vášni až dodnes, kdy mu je 94 let.
Tento přírodovědec a popularizátor přírodních krás
zprostředkovával přes šedesát let, prostřednictvím
stanice BBC, své zážitky a postřehy z cest. Z jeho
dokumentárních filmů jsem několik sama viděla
a osobně mě fascinovaly všechny, nejvíc film Rajky,
který podrobně zpracovává námluvy neuvěřitelného
množství pestrých druhů těchto překrásných ptáků
žijících na ostrově Nová Guinea.
David Attenborough vytvořil přes stovku filmových
dokumentů věnovaných podmořskému světu, životu
ptáků, sledoval zvířata na mnoha místech světa,
třeba velryby u Velkého bariérového útesu nebo
proměnu přírody v národním parku Serengeti, jehož
nekonečné pláně se pouze v jednom období v roce
zazelenají a setkává se zde díky tomu neuvěřitelné
množství druhů zvířat.

útočiště a inspiraci. V době, která není pro nikoho
z nás lehká, si stavíte domečky z mechu, kůry,
větviček nebo šišek. Několik těchto překrásných
výtvorů od vás jsem nafotila a jsou součástí tohoto
vydání.
Děkuji vám za to, protože vidím, že i vy chápete, jak
je pro nás příroda důležitá.
Vaše Andrea

Příroda a její bohatství jsou hlavním tématem i dokumentu Život na naší planetě z roku 2020. V tomto
roce stačil David Attenborough natočit pět dokumentů, což je v 94 letech obdivuhodné. Dokument je
ve svém výsledku nadějí, že člověk konečně
pochopí, proč má o divokou přírodu pečovat, tak aby
sám sebe nezničil.
Osobně jsem velkým obdivovatelem přírody, a tak
alespoň třídím odpad a chovám se k přírodě na
svých procházkách ohleduplně. Miluju srnky, které
můžeme pozorovat ve Spojilském lese, to, jak
pobíhají v blízkosti našich obydlí, a dokonce chodí
k sousedům na broskve :o). Pozoruji na jaře krásné
užovky a ještěrky, které se vlní v trávě a mají
neskutečně propracované maskování svojí kůže.
Obdivuji ptačí zpěv. Proto jsem moc ráda zjistila, že
i vám je les u nás ve Spojile blízký a že v něm hledáte
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VÝHERCEM SOUTĚŽE o nejkrásnější obrázek na téma pohádky od Boženy Němcové se stávají
Páťa a Erik Bednářovi, kteří si vybrali pohádku Sůl nad zlato a přihlásili se jako jediní :o). Moc vám kluci
děkuji a patří se poděkovat i mamince, která si s vámi pohádku četla.

Uvidíme :o), jestli se vám podaří předat rodinnou vstupenku na
prohlídkový okruh A Pražského hradu osobně na Mikulášské
besídce, jak jsem předeslala v předminulém vydání. Budu se moc
těšit nejen na vás, ale i na ostatní děti.
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