
Dobrý den milí předškoláci, opět se setkáváme a opět si budeme vyprávět o 

zvířátkách, bez kterých by nám bylo moc smutno. Teď, když jsme zazimovali 

broučky, se i myši, pavouci i stonožky různě poschovávali. Hadi si zalezli do 

svých jam, zapletli se do klubíček, usínají a tuhnou. Žáby zalezly do jílu, ještěrky 

se schovaly za odstávající kůru pařezů a v jakýchsi polovičních mdlobách usínají. 

Některá zvířátka si na zimu oblékají teplé kožíšky, některá si dělají ve svých 

spižírnách v doupatech zásoby, jiná si zase připravují brloh, někteří ptáci uletěli 

před hladem a zimou na křídlech. Zatím mráz není, ale až udeří, nebo napadne 

sníh, kde potom zvířátka seženou potravu, kam se schovají? Je jisté, že se 

všechna zvířátka připravují na zimu, každé po svém.  Některá zvířátka si žádné 

velké zásoby nechystají, mají zásobárny v sobě. V podzimních měsících se dobře 

vykrmí, pořádně ztloustnou, naberou na sebe tuk - a hotovo. Tuk je také zásoba 

potravy.  Začíná období sedmero počasí: fouká vítr, zvedá prach, vánice láme 

stromy, často je zataženo, skučí meluzína, leje jako z konve a někdy bývá i 

metelice (vánice).  

si udělala komoru v jednom svém kulatém hnízdě na stromě. Tam 

má uloženy lískové oříšky, šišky a nasušené houby. Až bude v zimě běhat po 

větvích stromů, bude se posilovat svými zásobami. 

VYDŘE se také říká "rybář". Neustále se pohybuje ve vodě, je k tomu 

přizpůsobeno její tělo. Při březích potoků, řek nebo rybníků si vyhrabává 

obytnou noru, ve které rodí mláďata. Když uloví rybu, pustí se do ní od hlavy, ale 

je trochu vybíravá. Nebaští ploutve, velké kosti a rybí ocas. Tak to vidíte, i 

zvířátka jsou mlsná. 

známe především z obrázků, jak si na bodlinách nese jablíčka. 

Je mi líto, ale na nich by si vůbec nepochutnal, protože jí pouze maso, je to tedy 

hmyzožravec. A protože v zimě žádný hmyz není, zimní čas prospí. Když slunce 

na podzim ztrácí svou sílu, přes léto se pěkně vypasený ježek zavrtá do hromady 



spadaného listí, kterou si nahrne pod keř. Tam se stočí do klubíčka a nastaví 

možným nepřátelům své bodlinky. Každý nezvaný host si rozmyslí, jestli má 

ježečka budit. 

je obyvatel polí, luk, lesů a horských oblastí. Zajíc je tak trochu 

samotář, kamarády nevyhledává, a tak i při obraně před nepřáteli se spoléhá 

sám na sebe. Zajíc přebývá na povrchu země, jen v nepatrném úkrytu v trávě 

nebo pod keřem. Když se mláďata narodí, jsou osrstěná, ihned vidí a jsou 

schopná samostatného pohybu. Maminka s nimi moc dlouho nezůstává, malí 

zajíčci jsou vyspělí a samostatní, brzy vybíhají do přírody.  

 

tak tento fešák je veliký kamarád, je velmi společenský, 

dokonce i před hrozbou před nepřáteli varuje ostatní králíky dupnutím zadních 

běhů (nohou) o zem. Je to signál, kterému rozumí všichni králíci - králičí kolonie. 

Králíci se ukrývají v norách, které na sebe pod zemí navazují a vytvářejí tak 

chodby. Na konci chodby je komůrka, kde se ukrývají před nepohodou a zde 

vychovává králičí maminka svá mláďata. Mláďátka nejsou tak vyspělá jako 

zajíci. Po narození jsou slepá, téměř holá, nejsou schopna samostatného 

pohybu. Proto se maminka o ně stará dlouho, kojí je zahřívá.                                                                                                                    

Tento tvoreček mi někoho připomíná?  Koho?  

Králíci, stejně jak zajíci, milují vše, co jim nabídnou louky, lesy, pole. Když je sníh 

a mráz, okusují kůru mladých keříčků a stromů. Myslivci jim na zimu zakládají 

do zásypů (přístřešků) seno, mrkev, žaludy, kaštany, ... 

  



                                                                           

S není žádná legrace, je lepší se s nimi nepotkat, 

hlavně když mají mláďata.  Spolu s ostatními se v tlupách potulují v lesích, ale za 

potravou si dojdou i do obydlených zahrad, dokonce i do městských sídlišť.    Ale 

to jen vzácně. Milují bahnité koupele, a tak své noční toulky za potravou 

přerušují zastávkou v kalištích, v loužích rozbředlého bahna, kde se náramně 

převalují a chladí. Jsou to všežravci, takže nepohrdnou bramborami, ovocem, 

řepou, mrkví, sladkými kořínky, obilím, ale i uhynulým zvířetem, myší, 

červíky,...Lidé, kteří pěstují na polích své výpěstky je rádi namají, protože divoká 

prasata nadělají mnoho škod.  

 

spatříte málokdy, neboť za potravou vychází v noci. Bojí se 

lidí, je velmi plachý. Vyhrabává noru (myslivci jí nazývají jezevčí hrad), která mu 

slouží k přespávání, k výchově mláďat i k přečkání zimního období. Je to spousta 

chodeb, které mají více východů. I někteří lidé by se od jezevce mohli učit 

čistotě. Je to všežravec, spokojí se s vyhrabáváním hmyzu, kořínků,  s oblibou 

konzumuje uhynulá zvířata, ptačí vajíčka a lesní plody.  

 

žijí na okrajích listnatých stromů, které poskytují úkryty nejen 

před nepřáteli, ale i před přílišným vedrem, nebo před sněhovou vánicí. Rádi se 

prodírají houštím a hledají v něm úkryty. Srnci se poznají podle malých porohů, 

srny žádné parohy nemají, mláďátka jsou poseta bílými a černými skvrnkami, 

které  postupem času zmizí. Aby přežili dlouhou zimu, musí se pořádně napást v 



létě. Jsou docela mlsní, vyhledávají rostlinky obzvlášť výživné.  Oblíbenou 

potravou je ostružiník, maliník, borůvčí, výhonky jehličnatých stromů, dubů, 

buku, lísky a dalších dřevin. Milují také lesní plané ovoce a nedozrálé obilí. 

Pokud nejsou na zimu dobře přpraveni, musí se v zimě zakrmovat.  

Na obrázku vidíš srnku, srnce, nebo srnečka?  

Kdo může zakrmovat zvířátka a tak jim pomoci přežít zimu?  

 

známe z pohádek jako chytrou a lstivou kmotru. Liščí noru si 

nejčastěji vyhrabává ve svahu kopce, propadlinách ale i v opuštěných lidských 

stavbách. Sem se skrývá za špatného počasí, jinak se zdržuje venku, v hustých 

křovinách. Liška je vzorná maminka, o svá mláďátka se stará vzorně, nejdříve je 

kojí, potom jim nosí i masitou stravu. V tomto období se ztrácí z kurníků slepice, 

na kterých si mláďata náramně pochutnají. I v našem kurníku v měsíci květnu 

slepice mizí. Je všežravec, takže je nenáročná a baští rostlinky i maso. Je šetřivá, 

potravu, kterou nezbaští hned zahrabe a když má hlad, vrátí se pro ni. Mezi její 

dobrůky patří hlavně králíci, hraboši, ptáci, žížaly, housenky, brouci, slepice, 

kachny, dokonce zdolá i srnče. Ta si troufá, co? Ale má také ráda maliny, 

borůvky, švestky i třešně. 

Znáš pohádku, kde se kmotra liška chová opravdu chytře a bydlí ve starém 

dubu? Připomínám, že ji čteme rádi před spinkáním .  

Děti vzpomeňte si, jak můžeme v zimě zvířátkům pomoci my, lidé?  

Co má na starost lesník?  

O koho se stará myslivec?  


