
 

Svět zvířat – báseň 

1.A 

Tygr a lev 
 
Diego je tygr malý, 
nožička ho hodně bolí. 
Spadnul rovbnou do díry, 
pláče a kolem se rozhlíží. 
Lev se na tygra dívá, 
přitom se hezky usmívá. 
"Ukaž mi nožičku, 
já ti dám ručičku. 
Vezmu tě do chládku, 
řeknu ti pohádku. 
Nožka se zahojí  
a všechno přebolí." 
Budem dobří kamarádi, 
budem se mít vždycky rádi. 
 

Čtenáři 

 
Jak se ze dvou zvířátek stali nerozluční kamarádi 
(Anička Martinů) 
 
Byl jeden zajíček co byl veselý, 
hrál si, hrál a spal jenom v neděli. 
 
Jednou byl smutný, kamaráda neměl, 
když to však uviděl divem oněměl. 
 
Po pěšince ťape ježek a má plno jablíček, 
červených žlutých zelených, chutných jako koláček. 
 
Jednou došla mrkvička a byl o hladu, 
to zajíci zkazilo dobrou náladu. 
 
Dej mi jedno, prosí ježečka, 
jsem moc hodný a jméno mé je Pracička. 
 
Já jsem ježek hodný kluk, dám ti jabka tři, 
červený, zelený, zlatožlutý, možná duhový. 
 



 

A tak se to přihodilo, byli tu dva kámoši, 
jeden zajíc druhý ježek, poví vám to hraboši. 
 
                   
Mikeš 

 
Tom a Jerry 
 
Šel kocourek na procházku,  
vedl myšku na provázku.  
Když šli kolem obchůdku,  
koupili si dobrůtku. 
Když šli kolem hřiště,  
slíbili dětem, že se staví příště. 
Když šli kolem domečku,  
vesele mávali na babičku. 
A po pěkné procházce,  
hráli si na zastávce. 
Jerry a Tom,  
byli kámoši jak hrom.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Avataři 

 
Ovečka a beránek 
 
Někde v dálce za kopečkem, 
ve velikém údolí, 
za žitným žlutým políčkem, 
kde se nikdo nebojí. 
 
Bydlí farmář se svou ženou, 
na malinkém statečku, 
kde s nimi žije spousta zvířat, 
k tomu mají ovečku. 
 
Ovečka je malá,černá, 
každý ji má moc, moc rád, 
je však ale stále smutná, 
schází jí tu kamarád. 
 
Jednou,za časného rána, 
když vysvitlo sluníčko, 
šla tam,kde je vykopaná jáma, 
popošla jen maličko. 
 
Slyšela tam tichý pláč, 
koukla na dno jámy, 
choulil se tam malý rváč, 
byl tu bez své mámy. 
 
Huňatý,bílý beránek, 
s malinkými růžky, 
nedal pokoj,mazánek, 
naháněl tu mušky. 
 
Ovečka se usmála, 
pomohla mu ven, 
a beránek bezmála, 
skotačí tu jen. 
 
Od té doby ovečka, 
není vůbec smutná, 
s beránkem jí po boku, 
život opět chutná. 
 
Mají se moc rádi, 
každý den jen víc a víc, 



 

jsou to velcí kamarádi, 
nezlomí je vůbec nic. 
 

Přerováčci 

 
Mraveneček v lese, 
lístek neunese. 
Volá: hola, medvěde, 
nějak se mi nevede! 
Medvěd čeká pod dubem 
a má něco za lubem. 
Mravenečku, pomůžu ti,  
ale já mám velké chuti 
na med - pravý lesní, 
snad mravence nesní? 
Mraveneček hledá med, 
nebojte se, je tu hned. 
Od té doby kamarádi, 
zvířátka se mají rádi!   
 

Čtvrťáci 

Zajíc a veverka 
(Patrik Wilhelm) 
 
Na paloučku v lese, 
zajíc mrkev nese. 
Skáče sem, skáče tam, 
Já se s mrkví neschovám. 
Sedne si na bobek, mrkev baští, 
do hlavy ho něco praští. 
To veverka seskočila dolů, 
najednou tu stojí spolu. 
Co to papáš, co to jíš, 
že se se mnou rozdělíš. 
I veverky mrkev rády, 
tak proč nemít kamarády. 
 

 

 

 



 

Přítočňáci 

Kamarádi 
 
V jednom malém městečku, 
zvířat žije trošičku. 
Všude je tu legrace, 
každý chodí do práce. 
Bydlí tu moucha Janka, 
hbitá jako laňka, 
žije tu i krtek Michal, 
se starostou vždycky tlachal. 
 
Jednou Michal Janku potkal, 
při pohledu na ni se kochal. 
Mouku jí pak daroval, 
obrazy pro ni maloval. 
 
Tak se z nich stali kamarádi, 
měli se moc rádi. 
 

Fialky 

Vlk a zajíc 
(Martin Papež, 5. třída, ZŠ Křepice) 
 
Byl jeden vlk, 
který měl tuze dlouhý krk. 
Zvířata se mu smála, 
až se za břicho popadala. 
 
Byl z toho smutný velice, 
tu na louce potkal zajíce. 
Ten viděl jeho oči smutné, 
a řekl si, že rozveselit ho je nutné. 
 
To víte, že se trochu bál, 
být sežrán vlkem, 
kdo by o to stál. 
Nebojte, šťastný konec to má. 
 
Že to není možné, 
to se vám jen zdá. 
Kamarádí spolu dodnes, 
zajíc si žádný šrám neodnes. 
 



 

VI.C 

Na procházce v zoologický  
viděla jsem tygra 
koukal na mě přes klec smutně 
až jsem z toho zjihla. 
 
Aby se kluk rozveselil 
pozvala jsem opici 
předvedla mu pěkné kousky 
nasadila čepici. 
 
Pak už smutný nikdy nebyl 
kamarádka opice 
v jeho smutných chvílích kleci 
překvapí ho velice. 
 

IX.B 

Nerozluční kamarádi 
 
Hou a hou, houpe se tráva, 
žvýky ,žvýk, žvýká ji kráva. 
Žaludkem jí prochází, 
chudák mravenec z ní cestu nachází. 
Krávu to jaksi zalochtá v břiše 
a už hrozitánsky kýše. PŠÍK! 
Mravenec vzduchem letí, 
je slyšet hrozné zakletí. 
Do trávy žuchl, vzhůru hledí, 
kráva se na něj zvysoka šklebí. 
Sehne níž hlavu, 
mravence vidí, 
sama se tak malému tvorečku diví. 
Cha, cha, cha,  
chi, chi, chi, 
smějou se oba. 
Mravenče! Bylo by tě škoda! 
Mravenec z úleku mele a mele, 
kráva ho pod svoji ochranu bere.  
Dobře to skončilo, hurá a sláva! 
Nového kamaráda má od teď kráva.  
 

 



 

Čtenáři 

Jak se tygr koupal 
(Anička Valentová, 3.A ZŠ Mnichovice) 
 

Byl jednou jeden Tygr bezdomovec. Byl moc chudý na to, aby mohl mít povolení na lízání se 
na veřejnosti. Každý se ho lekl, jen kolem něho prošel, protože byl špinavý a zapáchal. 
Jednou kolem něj běžel Vydrák, který se u něj zastavil a řekl mu: „Co je ti? Proč se nejdeš 
vykoupat do potoka, když nemáš povolení na lízání se na veřejnosti? Jsi špinavej a smrdíš!“ 
Tygra se ta slova trochu dotkla, ale dal Vydrákovi za pravdu. Vydrák mu pomohl ze země na 
nohy a řekl: „Pojď za mnou, něco ti povím. Když se vykoupeš v potoce, budeš fešák,  já znám 
jeden pot….“ „Tak počkat, mě do vody nedostaneš!“ Vydrák byl už na odchodu, ale Tygr ho 
zastavil a řekl: „Tak dobře.“ Když k němu došli, Tygr řekl: „Ne!“ Ale Vydrák řekl: „Ano!“ 
Shodil Tygra do vody. Tygr sebou chvíli plácal, nadával Vydrákovi, který se smál. Nakonec 
mu poděkoval, protože když byl fešák, každý si ho oblíbil a založili s Vydrákem „Lázně u 
vydry a tygra“.  
 
 
 

Mikeš 

Jak se tygr koupal 

          Žil, byl jeden tygr, jmenoval se Proužek a ten dvakrát moc nevoněl. Rozhodl se, že 
pojede na prázdniny k moři, a tak si sbalil kufry a jel autem. Všichni kolem si říkali, že není 
možné, aby tygr řídil auto. Ale tygr byl dobrý řidič. Když přijel k benzínce, koupil si chipsy, 
protože měl děsný hlad. Když dojel na místo, objednal si pokoj a dal si tam kufry. Na pláž si 
vzal mýdlo, ručník, gel, šampón, krém, plavky a sluneční brýle. Proužek skočil do vody, ale 
protože ho všichni pozorovali, tak se rozhodl půjčit si člun, aby dojel na druhý konec moře a 
měl klid. Na druhé straně byla Afrika a Proužek potkal hodně zvířátek: žirafy, lvy, zebry, 
opice, papoušky, hrochy a gorily. Nestačil se divit, jak je tam krásně, žil od narození v zoo a o 
Africe slyšel jen ve filmu Madagaskar.  

            Musel se také podruhé vykoupat, cestou totiž spadl do bažiny a zase moc nevoněl. 
Vzal si svůj šampón a plavky a žbluňk a cák a žbluňk a cák. Když vylezl, tak voněl a mohl jít 
konečně dál. Potkal jiného tygra a zeptal se ho, jak se jmenuje. Druhý tygr se jmenoval 
Drápek, a když mu Proužek nabídl, že se můžou kamarádit, tak souhlasil. Proužek mu 
vykládal o svojí zoo a Drápek zase o Africe. Afrika byla mnohem lepší, a tak se zeptal 
Drápka, jestli by nemohl zůstat u něj. Drápek byl moc rád, že u něj zůstane takový kamarád. 
A Proužek byl moc šťastný, že se může chodit koupat kdykoliv bude chtít a být se svými 
kamarády. 

 



 

Avataři 

O tom, jak se tygr musel koupat. 

Jednou tygr skákal, dováděl a s jeho kamarádem hráli koulovanou z bláta. A když přišel tygr 
domů, tak mu maminka vynadala: „Proč jsi od bláta, koho to napadlo?“ A tak se tygr ocitl 
v koupelně. Tygrovi se to nelíbilo, protože byl smutný, že mu maminka vynadala. Ale do 
vany musel. Měl mydliny úplně všude! Najednou tygr začal prskat, protože mu mydliny 
vlezly do pusy. Když mu maminka řekla, ať vyleze, tygr byl šťastný a veselý jako dřív. 

 

 

Čtvrťáci 

Jak se tygr koupal 

(Barbora Martincová) 

Jednou od nás odjížděl cirkus. Cesta drncala, náhle se otevřela dvířka od tygrovy klece. Tygr 
z ní vyskočil a utekl do lesa. Byl už večer. V lese to houkalo, chrastilo a šustilo. Tygr běžel, 
až se mu podlomily nohy a usnul. Když se probudil, octl se u řeky obklopen zvířaty. Podíval 
se na ně a pak skočil do řeky. Po něm i ostatní zvířata. Bylo to úžasné, nic takového nikdy 
nezažil. V cirkuse se totiž nekoupali. Plaval sem a tam. Od té doby se každý den koupe. 

 

Přerováčci 

 

Jak se tygr nakonec vykoupal  a co se z něj vyklubalo 

Můj krátký příběh o tygrovi se odehrává v úporných letních vedrech.                                             
Kdybych měla o našem tygrovi říct nějakou výraznou vlastnost, tak kromě toho, že byl statný, 
tak páchnul na sto honů. Páchnul dokonce tak urputně, že si museli všichni v jeho blízkosti 
zacpávat nosy. On se totiž nerad koupal. Veškerá snaha dostat jej do vody byla marná. 
Jednoho dne , když už ho cítil i jeho otec, vycenil na něj své hrozitánsky velké žluté zuby 
(nerad si je čistil, pak po kom  to ten malý tygr měl), náš milý smrdutý tygřík se lekl a 
z domova utekl. Proběhl křovinami, když  vtom se ocitnul u řeky. Najednou spatřil chlapečka, 
jak se ve vodě topí. Překonal svůj strach a neohroženě skočil do vody a chlapce zachránil.                               
Nejenže se od té doby tygr vody nebojí, ale také už nepáchne a voní a navíc je to hrdina! 
Z našeho smraďocha se vyklubal statečný, milý a voňavý tygr. Jmenoval se František Tygr a 
byl žákem 5.třídy. Tak můj příběh o tygrovi šťastně končí. 

 



 

Přítočňáci 

Jak se tygr koupal 

 

Jednoho dne si tygr všiml, že všechna zvířátka kolem něj nosí na nose račí klepeta. Bylo to 
proto, že nechutně smrděl. Rozhodl se vykoupat se. Poblíž uviděl otevřenou tlamu velryby, 
tak si do ní vlezl. Plaval sem a tam a čekal, až bude vonět. Jenže nevěděl, jak smrdutý je 
velrybí dech. Poznal to, až když si velryba krkla. Tygr se vrátil do pralesa a všichni kolem 
zase nosili kolíčky na nose. 

 

 

Dvanáctka 

Jak se tygr koupal 
(Petra Pantová) 
 
Jednoho dne se paní učitelka rozhodla, že pojedeme do zoo. Důvod byl jednoduchý: 
prohlédnout si zvířátka, o kterých se právě v přírodovědě učíme. Právě probíráme světové 
ekosystémy. Byl to zajímavý nápad, shodli jsme se všichni, to jsme ale netušili, že po výkladu 
příjemné paní ošetřovatelky si napíšeme test o tom, co jsme slyšeli.  
Naši kluci samozřejmě celou dobu povídali a v podstatě si pamatovali jenom vtipy, které jim 
vykládaly opice z jednoho výběhu. Když rozdali papíry s otázkami, chlapci se na sebe 
podívali a vůbec nevěděli, co napsat. Snažili se opisovat, ale bohužel to nešlo. Paní 
ošetřovatelka řekla, že alespoň za jednu správnou odpověď dá za čtyři. To byla pro kluky 
dobrá motivace. Poslední otázka zněla: Koupe se tygr? Pro někoho možná jednoduchá 
odpověď, ale kluci neměli ani ponětí. 
Podívali se k jedné spolužačce, která měla napsané: ,,Tygr nemá rád vodu, takže se nekoupe 
každý den.“ To se však hochům nezdálo. Za chvíli testy vysbírali a šli si zoo prohlédnout. 
Zjistili, že spolužačka měla pravdu, tygr opravdu vodu nemá rád. „To je průšvih,“ řekl jeden z 
nich, „tak to budeme muset ukázat, že tygr má rád vodu.“ Tak převlékli pana hrocha za tygra 
a poslali ho do tygří klece. Tygra zavřeli a převlečený hroch se naložil do své oblíbené vodní 
lázně.  
Když paní ošetřovatelka říkala známky, všichni čtyři měli za pět. „Paní, paní,“ volali na ni 
kluci, „my jsme viděli, jak tygr leží a užívá si ve vodě.“  „ Tak to je skandál, na to se musíme 
jít co nejrychleji podívat, to není možné!“ Opravdu, tygr se koupal. „No chlapci, tak to vám 
dám krásnou jedničku, protože jsme rádi, že jste nás na to upozornili!“ Od té doby už tygr byl 
hrochem a do zoo se denně přišly podívat tisíce lidí!  

  



 

VI.C 

 

Jak se tygr vykoupal 

V džungli žil párek hrozných a strašidelných tygrů. I přesto, jak hrozivě vypadali, i oni jako 
každý živý tvor zatoužili po miminku. A tak se jednoho dne v džungli narodil další tygřík. 
Rodiče ho pojmenovali Zimba. Nevypadal tak jako oni, protože byl ještě malý, nezkušený, 
zkrátka ještě miminko. To, že byl malý neznamená, že byl i hodný. Byl zvídavý až hrůza, 
tygří mamě z něj šla hlava kolem. Jednoho dne uviděl v džungli krásné barevné motýly, kteří 
poletovali nad jezírkem a osvěžovali se jeho příjemnou vodou v příšerném vedru,  které tam 
ten den panovalo. Malý Zimba jim tak strašně záviděl, že se rozhodl koupání vyzkoušet. A tak 
bez velkého rozmýšlení skočil do jezírka. Jenže ouvej, motýlci se rozlétli na všechny 
strany.Tygřík neznalý jezírka zjistil, že to není jen tak, jít se vykoupat, že motýlci mají vlastně 
křídla, ale on že musí plavat. A to, jak zjistil, neumí. Začal naříkat a volat maminku ze všech 
sil. A v duchu si nadával, že vůbec neměl zkoušet to, co dokážou motýlci. Naštěstí maminka 
byla nedaleko a včas malého Zimbu zachránila. Sice dostal výprask, ale byl na suchu. A to 
bylo malému Zimbovi v tuhle chvíli to nejmilejší. Maminčina náruč, pocit pevné půdy pod 
nohama a bezpečí. Jedno ponaučení si z toho výletu ale odnesl: Nepřeceňuj své síly !!! 

 

Draci 

 

Jak se tygřík koupal 

(Adam Jeřábek) 

 

Tygřík se koupal v řece, svítilo sluníčko a bylo teplo. Maminka zatím lovila motýly a tatínek 
chytal ryby. Až se tygřík vykoupal, tak si lehl do trávy a sluníčko ho hřálo na bříško až si 
odpočal šel spát do pelíšku. 


