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Netradiční pozorování zvířat...Važme si přátelství...
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V nouzi poznáš přítele. Ano. Jistě. Tuhle větu každý z nás 

dobře zná. Každý z nás ji více méně zažil na vlastní kůži. 

Přátelství je dar. Boží požehnání. Vím, o čem mluvím. Pat-

řím totiž k těm šťastlivcům — požehnaným. Často mi zůstá-

vá rozum stát nad mými přáteli. Jsou úžasní. Jsou příkladem 

pravého přátelství.

Často přemýšlím nad tím, jak se jim za jejich oporu a dob-

rotu odvděčit. Nevím. Ale přivádí mě to k Bohu. On je mým 

nejlepším přítelem. Je zvláštní, že k přátelům pociťuji velkou 

vděčnost, zatímco Boží přízeň někdy beru tak nějak automa-

ticky. A to se mi nelíbí! Vím, že za všechno jsem vděčná právě 

Jemu — mému Příteli, mému Bohu. On mi do cesty posílá 

skvělé lidi a chrání mě. Dává mi sílu, kterou mohu rozdávat 

dál. Třeba našim dětem. Myslím tím naše malé i velké path-

findeříky. Kéž bychom jim s Boží pomocí dokázali vytvořit 

takové prostředí, ve kterém by mohli poznávat sílu pravého 

přátelství a Božího požehnání.

JADV
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JADV
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ROZPOZNÁVÁNÍ ZVÍŘAT

Letos velká zima nebyla a možná jste se dostali víc do přírody. Snad se 
právě teď chystáte na nějakou výpravu, půjdete s kamarády ven anebo 
vyvenčit psa.

Minule jsme tu měli rozpoznávání zvířat podle stop. Dnes to bude 
netradiční. Dnes budeme zvířata rozeznávat podle bobků.

ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ
Podle tvaru můžeme zjistit, jestli se jedná o:

býložravce, masožravce nebo ptáka.

ZAJÍC A KRÁLÍK
— hnědé kuličky na hromádce.

ZAJÍ

nebo ptáánebo ptánebo pt ka.ka.

ROZPOZN
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JELEN A SRNEC
— černé, hladké a ostré.

Pozor na BERANA! 
Ten má bobky velmi podobné, jen slepené.

JEŽEK , LASIČKA A KUNA

Lasička ukládá své koblížky na kámen, velmi viditelně.

Ježek papá hodně hmyzu a to je pro naše rozeznávání velmi dů-
ležité; bobky jsou protáhlé, černé, lesklé a plné zbytků hmyzu.
J

Kuní nudličky hledejme kdekoli volně v přírodě.

JADV

Kun



MODLITEBNÍ STROM

„Radujte se v Pánu vždycky, 
znovu říkám, radujte se.“
To psal apoštol Pavel. 

Zdá se ti, že není proč 
se radovat? Nedaří se ti? 
Nezoufej! Apoštol Pavel 
napsal tuto větu z vězení. 
Nejenom tuto větu, ale celý dopis. 
V něm často píše, že se máme radovat.
Pavel ví, o čem mluví.

Pane Bože, 
dej, ať se dokážu 

radovat, i když mi není 
zrovna do smíchu. 

Dej, ať mám největší 
radost z toho, že jsi 

se mnou.
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JANKA

ROZPLETEŠ  ZAMOTANOU  TAJENKU?
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NAJDEŠ  9  ROZDÍLŮ?

OBRÁZKY SI MŮŽEŠ PODLE SVÝCH PŘEDSTAV VYBARVIT.
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Jsem ovce. Každé ráno jsem se svým stádem chodila na pastvu na nedaleké pastviny. 
Ne že by mě to s kamarády nebavilo. Ale zdálo se mi, že jinde to jistě bude lepší. Útěk 
jsem dlouho plánovala. Každý den jsem hledala vhodnou příležitost. Kolikrát stačilo 
málo, a mohla jsem být volná a jít, kam se mi zachce. Ale chyběla mi odvaha.
Jednoho rána jsem si řekla, že dnes to musím udělat. Čekala jsem na okamžik, až 

budu moci pěkně proklouznout a nikdo si mě nevšimne. Ano! Vyšlo to! Jsem svobod-
ná! Najdu si lepší potravu. Budu běhat, kudy jen budu chtít! Hops... Hops... Jé... Aú... 
To to bolí... Pomóc...
Dlouho jsem se neradovala. Nechápu, co tam ten sráz dělal. Skákala jsem a zpívala 

radostí — a najednou jsem se už kutálela z obrovského kopce dolů. To bolelo! Všude 
bylo trní. Můj krásný kožíšek byl celý špinavý! Volala jsem o pomoc. Bečela jsem, co 
mi hrdlo stačilo. A hodiny se vlekly. Jak já byla hloupá! Kdo by mě tady mohl slyšet? 
A hledá mě vůbec někdo?
Už jsem ztrácela naději, ale pořád jsem volala. A dovolala jsem se. Přišel. Zachránil mě. 

Byla jsem vystrašená, hladová a špinavá. On se o mě postaral.

Znáš ten příběh?
Kdo ovci zachránil?
Můžeš si z toho něco odnést i ty do svého života? 

JADV


