
KUŘE 
 

Puťa, puťa, puť, 

přeji dobrou chuť. 

Zrnka zobu zoby zob, 

panímámo, ještě hoď. 

 

Běží kolem sestřička, 

žluťounká je celičká. 

Naše máma slepice 

sezobala nejvíce. 

 

 

KONÍČEK 
 

Do maštale nesu ovsa, 

on udělá hopsa, hopsa. 

Podkovičky kovář ková, 

všechny čtyři pro něj schová. 

 

HUSA S HOUSATY NA VODĚ 
 

Jede panímáma, 

vodu pod nohama. 

Bílý šátek, bílé šaty, 

za sebou řetízek zlatý. 

 

KUŘÁTKA 
 

V trávě zlatá sluníčka 

hledají si zrníčka. 

 

 

VAJÍČKO 
 

Kulatý dům bez dveří, 

bílý jako pápěří. 

Klepeš na něj maličko, 

hned vyběhne sluníčko. 

 

JEHŇÁTKO 
 

V louce chomáček, 

nohatý obláček, 

po mámě pláče, 

hned zase skáče. 

KOTĚ 
 

Tříbarevné klubíčko 

dostalo chuť na mlíčko. 

 

PÍSKLE V HNÍZDĚ 
 

Na stromě košík, 

v košíku hošík nenasyta. 

Máma jenom lítá. 

 

AKVÁRIUM 
 

Ve skleněném domečku 

bydlí mnoho tvořečků. 

Nejčastěji rybičky, 

nebo vodní želvičky. 

 

LEV 
 

Řve anebo líně zívá, 

kolem hlavy hřívu mívá. 

V přírodě svou kořist loví, 

v zoo si však v kleci hoví. 

 

SLON 
 

Zhubnout nemá nikdy snahu, 

udržuje si svou váhu. 

Velké uši s chobotem 

líbí se snad dětem všem. 

 

ŽIRAFA 
 

Dlouhý krk a krásné oči 

nikoho už nezaskočí. 

Ve výběhu hrdě kráčí, 

z korun stromů listí svačí. 

 

ZEBRA 
 

Koni se dost podobá, 

černobílé pruhy má, 

pobíhá a louku spásá, 

koukat na ni, to je krása. 

 



KOZA 
 

Tetka bradatá 

hlavou bouchá na vrata. 

Celá jako bílý čert, 

není to s ní žádný žert. 

 

 

MEDVĚD 
 

Huňatý kožíšek, 

obrovské tlapy, 

mohou být na hraní, 

živí však taky. 

 

KOHOUT 
 

Skáče plamen po dvoře, 

hned je všechno nahoře. 

Na střechu vylétne, 

chalupa nechytne. 

Na plotě plápolá, 

nový den přivolá. 

 

KOS SE ŽÍŽALOU 
 

Pán si podle vlastní noty 

pohvizduje písničku, 

popoběhne – z černé boty 

vytahuje tkaničku. 

 

 

ČÁP 
 

Bílou křídou klikyhák, 

zobák, nohy – a je pták. 

Čáry, máry – teď kam s ním? 

Postavím ho za komín. 

 

KRTEK 
 

Zahradník a nemá hrábě, 

ryje, nikdy nesází, 

sametový frak jak hrabě, 

černý jako od sazí. 

 

PÁV 
 

Myslí jenom na parádu, 

ale vějíř nosí vzadu. 

 

RAK 
 

Černý jde do vody, 

červený z vody. 

To budou hody! 

 

 

RYBA V RYBNÍCE 
 

Tančí panna na talíři 

a penízky zrovna hýří. 

 

 

 

 

 

Doplňte! 
 

KLEC 
 

Děvče nebo chlapeček 

znají z mříží domeček. 

Pro zvířátka běžná věc, 

v zoo můžeš vidět ………… 

 

VÝBĚHU 
 

V zoo velmi často jsou  

i prostory s ohradou. 

V dešti, slunci, blátě, sněhu, 

jsou zvířata ve …………. 

 

TERÁRIUM 
 

Víš, kde v zoo hadi bydlí 

a co mají za obydlí? 

To bez vody akvárium 

nazývá se …………………… 

 

KRMENÍ 



 

V zoo musí všichni jíst, 

tak tím si buď zcela jist! 

V zoo místo lovení 

dostávají ………………. 

 

HROCH 
 

Těžkopádně občas běží, 

raději jen v blátě leží. 

Každé děvče, ba i hoch, 

ví, že tohle bude …………… 

 

KURNÍKU 
 

Malý domek s bidýlkem 

jistě není určen všem. 

Jen slepice večer v mžiku 

jdou se vyspat do ……………….. 

 

 

STÁJ 
 

Sice nemá stůl a židli, 

přesto i kůň někde bydlí. 

Pro každého koně ráj 

je, když má svou vlastní …………… 

 

CHLÍVEK 
 

Na dvorku ho postavili 

a korýtky vybavili. 

Řeknu vám to celkem zkrátka, 

je to domek pro prasátka. 

 

 

 

 


