
           

Ptačí pošta 
          Dopis č. 4 
 

Milé děti, ahoj hola hou!   

 

Jak se máte v karanténě? Vypadá to, že se v kostele ještě nějaký čas neuvidíme a mně 

už se po vás stýská, tak vám opět píšu. Nevadí, že se ještě chvíli neuvidíme, důležité je, jestli 

je vás hodně vidět doma, nebo spíš lelkujete jako lelek? 

Nebojte se, tento týden vás seznámím s ptáčkem, který je velmi šikovný a vynalézavý.   

Poznal by někdo, co je to za ptáčka? Kdybych tady měl obrázek tohoto druhu ptáčka 

s označením obecná, tak byste ho asi poznali, ale jelikož tento mám označení bledá, tak je to 

těžší: je to pěnkava bledá.  

Ten druh pěnkava bledá, kterou máme na 

obrázku, dokáže při lovu potravy dokonce 

používat nástroje! A to je něco. Vám to možná ani 

tak nepřijde, vy při jídle běžně používáte lžíci a 

umíte držet tužku. Ale pro nás ptáky, kteří máme 

místo rukou křídla, je práce s nástroji dost 

obtížná. Na obrázku vidíte, jak má pěnkava svůj 

nástroj v zobáčku. Živí se hmyzem a jeho 

larvami. A malý klacík používá místo vidličky 

nebo krompáče, to záleží na tloušťce kůry. 

Pěnkava nemá tak pevný zobák jako datel, ale naučila se používat klacík.  Larvu na něj nabodne 

nebo jen nechá vlézt, pustí ji dolů na zem a tam ji snadno sezobne. Ta je vynalézavá, co? 

Na této její vlastnosti vidíme, že ten kdo chce, hledá způsob, jak něco dokázat nebo 

udělat. Ten kdo nechce, najde si vždycky nějaký důvod, proč to nejde a prostě jen lelkuje. Ale 

pěnkava nás vybízí, abychom byli vynalézaví a tvořiví. A každý, kdo má někoho rád, dokáže 

být hodně tvořivý a vynalézavý ve způsobech, jak druhému udělat radost.  

 
Loučí se váš tučňák Tuček.  

Pozdravujte mámu a tátu a udělejte jim za mě nějakou radost.  
 

Na fotce vám posílám, jak dělám mámě radost já.   
Pošlete mi taky nějaký obrázek mmskou?  
Nebo třeba až půjdete kolem fary? Pan farář mi ho určitě předá. 

Zdarec, těpic,  uahaha 
Chytrý jsem jak pěnkava! 
 

 

 


