
 



Jak krteček poznal krále zvířat 
 

Hluboko, ale opravdu hluboko pod zemí přespával malý a velice roztomilý krteček, 

který se každé ráno vyhrabával na zem, kde také zažíval nejrůznější dobrodružství. 

Na jedné louce, kde kvetlo a překrásně vonělo luční kvítí, se začal tvořit kopeček hlíny, 

ze kterého najednou vykoukly tři vlásky a poté i malé zaoblené tělíčko, které patřilo 

krtečkovi. Krteček se protáhl a zívl. Sotva ale vylezl zpod země, najednou ho něco 

objalo kolem jeho bříška a přeneslo ho to přes dřevěný plot. Krteček byl vysoko  

ve vzduchu, avšak najednou se ocitl ve vodě, kam ho to stvoření zahodilo. Ptáte se,  

co se stalo? Krtečka právě chytil slon svým dlouhým chobotem, přenesl ho přes plot 

a pak ho hodil do vody, která byla velmi studená. 

Dříve, než krteček stihl z vody vylézt ven, k rybníku přikráčel pelikán a nabral krtečka 

do svého velikého zobáku. Krteček se snažil pelikánovi otevřít zobák zevnitř, avšak  

to se mu příliš nedařilo. Pelikán se zarazil, protože cítil, že se mu v zobáku něco začalo 

hýbat, což bylo nezvyklé. Když pelikán zobák otevřel, krteček rychle vyskočil ven 

a značně znepokojený utíkal, co mu nohy stačily. 

Když už byl v dostatečné vzdálenosti od pelikána, tak se posadil a opřel se o obrovský 

kámen a chtěl si odpočinout. Najednou se ale kámen začal hýbat. Kámen se nakonec 

proměnil v želvu, která byla zalezlá v krunýři a odpočívala. Avšak želva byla na rozdíl 

od slona a pelikána kamarádská a s krtečkem si začala povídat. Napadlo ji, že krtečka 

sveze na svém krunýři až za samotným králem zvířat – lvem. 

Krteček lva pozdravil a dal se s ním do řeči. Lev krtečkovi ukázal jeho královský řev, 

až krteček málem přišel o sluch. Lev dokonce krtečkovi nabídl, že ho sveze na svém 

hřbetě, avšak že se musí pevně držet jeho hřívy. Lev krtečka dovezl zpátky ke slonovi, 

kterému řádně vyhuboval, že si nesmí brát jen tak věci a zvířata, která jsou za plotem. 

Krteček a lev se spolu rozloučili a každý se vydal svou cestou. 

Krteček byl hodně unavený, avšak byl také rád, že dnes zažil takové dobrodružství. 

Těšilo ho, že poznal krále zvířat, ale i některá další zvířata ze zoo a už se těšil,  

až navštíví zoo někdy příště. 

  



Pohádka o berušce 

Slunéčko sedmitečné je velice užitečný brouk. Živí se mšicemi, které škodí rostlinám 

a stromům. Tento dravý hmyz prochází životní proměnou vajíčko-larva-kukla. Jako 

larva žije beruška několik dní a rozhodně není tak výrazná a krásná jako dospělý 

brouk. 

Víte, že beruškám nechybí herecké nadání? Dospělý jedinec umí totiž skvěle zahrát 

mrtvého brouka! Když chce berušku například sezobnout pták, padne k zemi, 

stáhne nožky a ani se nehne. Touto lstí si často zachrání život. 

Možná se i vám už stalo to, že když jste vzali berušku do ruky, vypustila páchnoucí 

žlutou tekutinu. To tito broučci dělají na svoji obranu. Stávají se tím totiž pro ostatní 

zvířata nepoživatelnými. Snad i proto nemá slunéčko sedmitečné žádných nepřátel, 

snad kromě lidské chemie… 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Pohádka: Jak beruška hledala tečky 

Tam u lesa v trávě, kde v létě kvetou kopretiny, bydlí rodinka berušek. Beruškám se 

také říká slunéčko sedmitečné. To proto, že rády létají za sluníčkem a na svých 

červených krovkách mají sedm teček. Ale nemusí tomu tak být u každé berušky, 

kterou v trávě uvidíte! Ty úplně malé berušky ještě sedm teček nemají.  

Beruška Johanka měla teček jenom pět. Byla malá a ostatním starším beruškám tyto 

jejich dvě tečky jen záviděla. „Maminko, kdy i já poletím s ostatníma do školy?“ 

ptala se už zase maminky, která se právě chystala s tatínkem odletět na zahrádku 

do růží. „Až vyrosteš a budeš mít sedm teček!“ odpovídala jí trpělivě maminka. 

„Tatínku, a kdy i já s vámi poletím do růží?“ tázala se tatínka ještě u dveří. „Inu,  

až budeš větší a budeš mít sedm teček. Teď si ještě malá a neumíš tak dobře létat. 

Ještě by tě mohl sezobnout nějaký pták!“ povídal starostlivý tatínek zvídavé 

Johance.  

Když byla Johanka sama doma, začala si prohlížet v zrcadle své krovky a hlavičku si 

přitom div nevykroutila. „Pořád jenom pět!“ posteskla si smutně. Když v tom 

najednou dostala nápad! „Já si ty dvě tečky někde seženu a pak budu s ostatními 

beruškami chodit do školy a létat do růží! A basta!“ A jak řekla, tak i udělala. 

Vystřihla si z papíru dvě černé tečky a letěla do lesa hledat něco, čím by si je mohla 

přilepit. V lese uviděla velký starý strom. Byla to borovice. Taková borovice má 

kromě jehličí i kůru plnou smůly. „Smůla bude to lepidlo!“ zvolala Johanka  

a rozveselila se nad svým skvělým nápadem. 

Přiletěla až ke stromu a své dvě tečky z papíru namočila do smůly. Pak je přitlačila 

na své krovky. Ale kolečka z papíru nedržela a neustále jí padala na zem do jehličí. 

„Musím přidat více toho lepidla! Raději si hned pro jistotu do té smůly namočím 

celá záda,“ rozhodla se, když zvedala své černé puntíky už poněkolikáté ze země. 

Pak vyletěla úplně nahoru až do koruny vysoké staré borovice, kde bylo smůly 

nejvíce. Tam se otočila zády ke stromu a přitlačila se vší silou krovkami na velký kus 

smůly. Ale co se nestalo! Najednou se nemohla od stromu odlepit! „Ach ouvej,  

co já si počnu?“ zoufala si a začala plakat. A plakala a plakala a nožičkami hýbala 

bez úspěchu sem a tam. V dálce najednou uviděla něco velkého, co se k ní stále 

přibližovalo. Byl to lesní pták, datel, který si hledal něco dobrého k obědu. Johanka 

začala volat o pomoc, ale nikdo ji neslyšel. „Musím to dokázat, nebo mě sní!“ 

vykřikla a ze všech sil napnula svá křidélka. 

  



 

Datel se už blížil. Už byl skoro u ní! Jeho černá křídla svištěla rychle vzduchem. 

Johanka zavřela oči a ze všech sil zamávala naposledy krovkami. Podařilo se! 

Konečně se od smůly odlepila. Co nejrychleji zamávala křídly a odletěla tryskem  

co nejdále od stromu. Ale jen tak tak! Na poslední chvilku! Zmatený datel narazil 

zobákem do holé kůry stromu, až se mu z toho zatočila hlava. Beruška zahodila  

do trávy puntíky a letěla co nejrychleji domů, do bezpečí. Zastavila se, až když 

uviděla domeček, kde bydlela.  

Doma už na ni čekal ustaraný tatínek s maminkou, kteří ji všude hledali. Velice se 

na Johanku zlobili, že je neposlechla, ale byli rádi, že se v pořádku vrátila domů. 

Malá beruška se už od té doby nikdy nepouštěla tak daleko sama k lesu  

bez maminky a tatínka. 

Uběhlo pár dní. Beruška se zase jednou prohlížela v zrcadle a znovu počítala své 

černé puntíky. „Jedna, dva, tři, čtyři, pět…“ když tu najednou vidí své dvě nové 

tečky. „Maminko, maminko, já už jsem vyrostla a můžu jít do školy! Už mám teček 

sedm. Sluníčko mi je domalovalo!“ radovala se beruška. A s beruškou se radovala  

i maminka a tatínek. A hned na druhý den už Johanka letěla konečně do školy,  

do které se tak moc těšila. Ten den bylo u lesa v trávě pěkně veselo! 

 

  



 



Noc v lese 

 

Chudá dívka neměla ani tatínka, ani maminku. Jednou při zametání podlahy našla 

stříbrný peníz. Za tu minci si koupila košíček a šla sbírat jahody. V lese ji zastihla 

tmavá noc. Děvče převrátilo košíček a vlezlo si do něj, aby přenocovalo. 

Najednou přiletěl motýl a ptal se, zda smí pod střechu. Dívka odpověděla: „No tak 

vejdi, pro tebe tu ještě kousek místa je.“ 

Jakmile byl motýl uvnitř, přiskákala veverka, zaťukala a zeptala se: „Kdo je tam 

uvnitř?“ Děvče odpovědělo: „Já, děvenka chudinka a motýlek snílek.“ Také veverka 

poprosila o nocleh a dívka ji pozvala dál: „No tak pojď ještě i ty dovnitř, trošku  

se přimáčkneme.“ 

Pak přiskákal zajíček, zaklepal a zeptal se: „Kdo je tam uvnitř?“ „Já, děvenka 

chudinka, motýlek snílek a veverka čiperka.“ Zajíček prosil: „Nebylo by tam kousek 

místa ještě pro mě?“ „Tak skoč sem, aspoň nám bude tepleji!“ 



 

Později se objevila liška a zaťukala: „Kdo je tam uvnitř?“ „Já, děvenka chudinka, 

motýlek snílek, veverka čiperka a zajíček panáček!“ „Nebyl by ještě pro mě kousíček 

místa?“ zeptala se liška a vklouzla dovnitř. 

Nakonec v noci přisupěl medvěd a ptal se: „Kdo je tam uvnitř?“ „Já, děvenka 

chudinka, motýlek snílek, veverka čiperka, zajíček panáček a lištička hodná 

holčička!“ 

Na to neřekl medvěd už nic a dral se dovnitř. Vtom košíček praskl a zvířátka  

se rozprchla na všechny strany. 

 

 

• Která zvířátka se schovala do košíčku? Přidej ještě nějaká! 

• Zahrajte si pohádku jako divadlo! 

• Obrázky si můžeš vybarvit. 

• Nakresli svůj vlastní obrázek k této pohádce. 
 

  



 

 

  



O Zubatém strašidle 
 

Na jednom starém hradě žila už několik tisíc let 2 strašidla – bílá paní a bezhlavý 

rytíř, kterým se narodilo malé strašidýlko, které bylo celé bílé vyjma očí a pusinky. 

Nebylo ničím výjimečné, tak mu rodiče říkali jednoduše Strašidlo. Domnívali se, že 

až vyroste, bude velmi strašidelné a pomůže jim se strašením návštěvníků hradu. 

Avšak jak čas běžel, Strašidlo rostlo, jenomže stále se ho nikdo nebál. Naopak dospělí 

i děti ho ještě vyhledávali, protože se jim Strašidlo neuvěřitelně líbilo pro svoji 

roztomilost. Strašidlo nebylo rádo, protože se na strašení velice těšilo a vědělo, že 

jsou kvůli němu rodiče smutní. Postupem času se s tím ale všichni začali smiřovat 

a nevěřili tomu, že Strašidlo bude skutečně někdy strašit lidi. 

Za několik dalších desítek let se Strašidlo ráno probudilo. Bylo to zvláštní ráno. Bylo 

takové pošmurné, mlhavé, na obloze pluly šedé až černé mraky, ze kterých na zem 

padaly velké dešťové kapky. Nicméně toto ráno bylo zvláštní ještě něčím jiným. 

Strašidlo cítilo ve svých ústech něco špičatého a tvrdého. Když se podívalo do zrcadla 

a otevřelo ústa, oslnila ho bělostná záře. Do rána mu naráz v ústech vyrostly tři zuby, 

které byly krásně bílé jako jeho tělo. Strašidlo vůbec netušilo, že mu po tak dlouhé 

době vyrostou v puse zuby. 

Za tohoto mlhavého a upršeného dne moc lidí hrad nenavštívilo, ale jedna malá 

skupinka dospělých s dětmi sem přece jen zavítala. Strašidlo se rozhodlo, že je zkusí 

vystrašit, jako to dělávalo obvykle. 

Našlo jedno staré brnění, které se nacházelo uvnitř jedné místnosti, kam skupinka 

mířila. Vyčkávalo jejich příchodu do místnosti a když vstoupili dovnitř, tak vyskočilo, 

udělalo „BAF!“ a vycenilo svoje tři zuby. Jejich reakce ho velmi překvapila, protože 

si myslelo, že se jim budou jeho zoubky líbit a budou se s ním chtít přátelit, avšak 

opak byl pravdou. Děti a následně i rodiče se rozběhli a utíkali pryč, co jim jen nohy 

stačily. Strašidlo už jen slyšelo, jak děti brečí a křičí a naříkají, že se bojí. 

Strašidlo i jeho rodiče byli nesmírně šťastní, že mu narostly zuby, díky kterým se ho 

lidé bojí a konečně umí strašit jako správné strašidlo. Podle jeho tří strašidelných zubů 

mu nakonec začali říkat Zubaté strašidlo. 

 

 


