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V letošním roce začal vycházet nový časopis Ahoj
divočino. Je to čtvrtletník a zatím vyšla dvě čísla,
věnovaná jaru a létu. Časopis vydává Petra Kubíčková, Petra Bezruče 926/23, 182 00 Praha 8. Jde
o celobarevný časopis, který je určen zvídavým
školákům základní školy, ale samozřejmě i pedagogům. Na 36 stranách najdeme velké množství
informací včetně obrázků a atraktivních úkolů,
jako jsou různé vystřihovánky určené do terénního zápisníku, hledání chyb či rozdílů v obrázcích,
vybarvování obrázků podle předloh, křížovky,
různé kvízy, bludiště apod. Správná řešení zadaných úkolů je možné ověřit na konci každého čísla.
Z prvních dvou čísel je zřejmé, že se zde budou objevovat pravidelné rubriky, jako např. Dopis
z divočiny, Na planetě Zemi, Rozcvička, Pozorujeme naši přírodu, Na srazu, Ze života zvířat, Podobní a přesto jiní, Jak to funguje v přírodě, Blíž a ještě
blíže, Co-kdy-kde, Jaké je to být…
V jarním čísle se mohou čtenáři seznámit
s jednou z našich nejhojnějších ploštic (známou
i ze Sekorova Ferdy mravence), a to ruměnicí pospolnou, s kterou je veden fiktivní rozhovor a je
zde názorně představen její životní cyklus (hned
s navazujícím úkolem najít v obrázku skryté kresby ploštic).

Dále se v prvním čísle lze seznámit s tím, co se
děje v přírodě na jaře, je zde představena potápka
roháč (s vystřihovánkou jejího vývoje ve vajíčku
a následným líhnutím). Je zde také prezentován
rozdíl mezi gepardem a levhartem a řada zajímavostí o nich. Dále následuje rozhovor s Pavlem
Švecem, který pracuje v ZOO Praha. Na dalších
stránkách lze absolvovat jarní výpravu do lužního
lesa s upozorněním na typické druhy rostlin a živočichů.
V druhém čísle se seznámíme se „Standou“,
což je sysel obecný, dozvíme se, co se děje v letní přírodě, jak připravit čaj z letní louky, dočteme
se zajímavosti o suchozemském plži páskovce keřové (s návodem jak evidovat její výskyt a proměnlivost ve zbarvení), poznáme některé naše brouky
(s vystřihovánkou do sbírky). Pro mnohé bude novinkou podivuhodný vztah mezi motýly modrásky a mravenci (na příkladu modráska bahenního),
v další kapitole je možné porovnat rozdíly mezi
zubrem a bizonem. Dále se lze dočíst, jak zvířata
na pastvě pomáhají chránit motýly a vzácné rostliny. Návodná je i kapitola „ Jak chytit, prozkoumat,
ale neublížit“. V „letním“ čísle jsou uvedeni také
výherci soutěže z jarního čísla (získávají předplatné časopisu).
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Na novém časopisu zaujme originalita, pestrá
paleta nápadů a námětů na různé aktivity a také
forma atraktivně a názorně zpřístupňující různá
témata žákům základních škol. Čtenáři se mohou
nejen inspirovat k různým činnostem, ale sami
také mohou ovlivňovat obsah časopisu tím, že
budou zasílat do redakce své otázky a nápady.
Texty i obrázky jsou věcně zcela v pořádku
(odborný dohled zajišťuje zkušený biolog Ing. Jiří
Pokorný). Časopis vzhledem ke své
kvalitě rozhodně stojí
za pozornost
a podle mého
názoru má šanci
se stát trvale
využívaným
nejen pedagogy
na základních
školách, ale jistě si ho
oblíbí mnohé zvídavé
děti, které mají zájem
o přírodu a její ochranu.
Časopis lze objednat
přes e-mail: obchod@
ahojdivocino.cz, cena
jednoho čísla je 89 Kč.
Doufejme, že v brzké době
budou zprovozněny také
webové stránky (www.
www.
ahojdivocino.cz).
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