
KUKAČKA 
 

Kuku volá v lese, 

v cizí hnízda vejce nese. 

 

VLAŠTOVKA 
 

Který ptáček švitořivý 

mouchami se nejraději živí? 

 

Z bláta, hlíny hnízda lepí, 

před zimou nám vždy uletí. 

 

 

VEVERKA 
 

Maličké zvířátko, 

zrzavý kožíšek, 

spořádá zakrátko 

lískový oříšek. 

 

Maličké zvířátko 

je tahle čiperka, 

větvičku přeskočí, 

i když je nevelká. 

 

HŘÍBEK 
 

Sed si děda pod bouček, 

stáh přes hlavu klobouček. 

 

LES 
 

Zelená drak záda ježí, 

nad ním mráčky klidně běží. 

 

ZAJÍCI 
 

V brázdách mezi lesíky 

sedí hnědé uzlíky. 

 

JELEN 
 

Zatroubil pán v lese, 

strom na čele nese. 

 

VEVERKA 
 

Bystrým očkem zachytí padající oříšek dřív, 

než dopadne na zem, a rychle ho schová. Pilně 

se zásobí, než přijde zima opravdová. Kdo to 

je? 

 

 

HŘIB 
 

Klobouk hnědý nebo zlatý, 

jedlý nebo jedovatý, 

jednou nohou stojí v lese, 

někdy se však v koši nese. 

 

KOPŘIVA 
 

Někdy jste se možná báli 

rostliny, co hodně pálí. 

Její listy žahají, 

utrhnout se nedají. 

 

VEVERKA 
 

Víš, kdo je tvor maličký, 

má šikovné tlapičky, 

umí louskat oříšek 

a má hebký kožíšek? 

 

DATEL 
 

Tenhle pták bez velkých řečí 

v lese všechny stromy léčí. 

Nemocný strom pozná v mžiku, 

pomůže mu od červíků. 

 

SOVA 
 

V noci létá, loví myši, 

každý ji už z dálky slyší. 

Někdy její houkání 

strašpytlům strach nahání. 

 

 

 



DIVOČÁK 
 

V lese baští bukvice, 

chrochtá přitom velice. 

Je to pěkně tlustý brach, 

jeho dva kly budí strach. 

 

POSED 
 

Podobá se trochu domu, 

je ve větvích velkých stromů, 

myslivci tam sedají 

vždy, když na zvěř číhají. 

 

Doplňte! 
 

MECH 
 

Že je v lese koberec? 

To je celkem známá věc. 

Když jsi v lese, všechno nech, 

sáhni si na hebký………….. 

 

KAPRADÍ 
 

Jestliže máš v lese snahu 

najít vlhko neb vláhu, 

určitě ti poradí 

svěží listy………….. 

 

BORŮVKY 
 

V lese rostou keříčky, 

na nich modré kuličky. 

Kolem pusy malůvky 

máš, když mlsáš ……………….. 

 

ŠIŠKY 
 

Hnědou barvu vždycky mají 

a semínka ukrývají. 

Z jehličnatých stromů z výšky 

občas k zemi spadlou……….. 

 

 


