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Dobrodružná expedice nejen za skokanem ostronosým
Alžběta Macková
průvodkyně Přírodní školky Výhonek
Děti z Přírodní školky Výhonek chodí na procházky do přírody ve všech ročních obdobích.
S jarem nás to ale láká na velké výlety a prozkoumávání všeho, co v zimě spalo. Po výpravě do překrásného rozkvetlého mandloňového
sadu u Hustopečích jsme se pustili do objevování žabího vývojového cyklu. Na tajném místě
v Knížecím lese totiž žije modrý žabák skokan
ostronosý. Přinášíme vám zprávu o tom, jak
jsme se ho vydali hledat.
Leze žába, leze žába do bezu. Já tam za ní, já tam
za ní polezu, kudy žába, tudy já, budeme tam oba
dva. Leze žába, leze žába do bezu.
My se nevydali do bezu, ale k rybníku
v Knížecím lese. Jelikož všichni víme, že žáby mají
rády vlhko, i my jsme se drželi mokrých míst.
Naše hledání začalo už u rybníka v Přísnoticích.
Žáby jsme tu nenašli, ale zato jsme počítali vodoměrky, házeli kameny do vody a někteří zkoušeli
i „žabky“. Cestou dál jsme se občerstvili slaďoučkou šťávou z hluchavek nachových a zjistili, že ve
zdejším lese roste spousta plicníku lékařského. Ale
na žáby ani bez jsme nenarazili. Zato nás doprovázeli všudypřítomní šneci, kterých tu bylo jako
po dešti. Po svačinové přestávce na křižovatce cest
jsme si zahráli kuličky. Cvrnkání byla prima zába-

va. Při průzkumu lesa jsme našli zvláštní strom,
který byl z jedné strany úplně bez kůry, a tak jsme
si domysleli, že ho asi nějaký datel léčil. Na obzoru
byl další rybník, a ne jeden. Bez tu nerostl, ale přeci
jsme odložili batohy a vydali se na obhlídku. Zjistili
jsme, že žáby mají taky uši, takže skokani ostronosí
před námi raději naskákali do vody. Ale pár jsme
jich zahlídli. V rybníčku jsme našli vodní šneky,
tedy plže, nějaké řasy, plankton, a především žabí
vajíčka. Teď už víme, že i žáby snáší vajíčka. Z nich
se pak vylíhne pulec, který žije ve vodě a jí jen řasy,
a když mu narostou nohy a zmizí ocásek, tak je
z něj žába, která vyskočí z rybníka a žije někde ve
vlhku. Na zimu si vyhrabe díru v hlíně. A hlavně
– jí maso. Už už jsme si mysleli, že víc žab nenajdeme, ale zaslechli jsme takové divné brekekekeke: na
rákosí nad vodou seděly krásně jarně zelené žabky
rosničky. A kousek od nich se v trávě vlnila dlouhá
užovka. Nejen čápi jedí žáby, ale i užovky si na nich
rády smlsnou. Po obědě v lese jsme si odpočinuli a
seznámili se s dalšími žabkami, skokanem Kvakem
a ropušákem Žbluňkem a jejich zábavnými příběhy. A pak už byl čas na cestu dál, přes pole medvědího česneku, kterému jsme neodolali, a plicníku
lékařského jsme lesem došli až k Nosislavi, odkud
nás autobus dovezl zas domů. Naše expedice byla
více než úspěšná, žáby jsme našli, nikdo z nás se
v rybníčku nenamočil, medvědy jsme nepotkali a
počasí bylo přímo výletové.
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Nové knihy
KNIHY PRO DOSPĚLÉ
Romány pro ženy
MEACHAM – Alyin dům,
CHAMBERLAIN – Utajená
sestra, ATTENBERG – Všichni dospěli
Společenské romány
HARUF – Cizinci v noci,
ZÍDEK – Ta naše písnička
česká, FERRANTE – Geniální
přítelkyně 4: Příběh ztracené
holčičky
Psychologické romány
MANKELL – Švédské holínky, LOCKHART – Nesvá
Historické romány
MACKAY – Vlčí proces,
BAUER – Prahu rdousí prach,
LIVIERO – Zlomení andělé
Romány českých
a slovenských autorů
KELEOVÁ-VASILKOVÁ – Jsi
jako slunce, KŘIŽAN – Stín,
MLYNÁŘOVÁ – Samorostka,
PONCAROVÁ – Kindervejce
aneb Jak jsem se rozdvojila
Humoristické romány
SOUČKOVÁ – Běh života
s úsměvem, BACKMAN
– Babička pozdravuje a
omlouvá se, HLAVINKA
– Hanácky nebe
Detektivní romány
a thrillery
NESBO – Macbeth, BRYNDZA – Do posledního dechu,
PENNY – Světelný klam,
GRISHAM – Obchodník

Výpravy do přírody / foto: V. Salneková

Zájem o sadařství stálé vzrůstá
Jan Šotnar
Český zahrádkářský svaz Židlochovice
V sobotu 14. dubna uspořádal Český zahrádkářský svaz Židlochovice ukázku řezu ovocných
dřevin v terénu, kterou předváděl s odborným
komentářem člen zahrádkářů pan Jan Urbánek.
O tuto akci je velký zájem. Přišlo 55 účastníků
nejen ze Židlochovic a okolních obcí, ale jedna

z posluchaček byla dokonce ze Žiliny. Pravidelně
sleduje internetové stránky města Židlochovice
(stránku ZO ČZS).
Všichni posluchači byli s touto akcí velice spokojeni, především s komentářem přítele pana Jana
Urbánka, za který mu patří poděkování.
Na závěr připravili zahrádkáři menší občerstvení, při němž si vyměnili zkušenosti z práce na
zahrádce.

Dobrodružné romány
CHILD – Úplněk vlka, LARSEN – Zabijákovo mlčení
Fantasy a sci-fi romány
TORO – Tvář vody, TCHAIKOVSKY – Děti času, BRETT
– Jádro, NEUVEL – Spící obři
Životopisy
DVOŘÁK – Život v kleci,
RYCHETNÍKOVÁ – Jiří
Hrzán, CINGER – Šťastné
blues aneb Z deníku Jaroslava
Ježka
Literatura faktu
LANG – Ženy z bloku 10
pokračování na straně 17 >>

