
JEDEME DO ZOO
Ten náš svět je ale veliký. A těch zvířátek, co na něm žije.

      „Maminko, můžu v lese potkat ledního medvěda a na louce slona? Vidět v rybníce 
chobotnici a v okolí poletovat papouška?“ ptá se Rozárka své maminky.

     „I ty moje holčičko“ směje se maminka. „Slona, ledního medvěda, chobotnici, papouška a 
spoustu dalších zvířátek můžeš vidět, ale u nás jedině v zoologické zahradě.“ vysvětluje 
maminka. 

     „Každé zvířátko potřebuje pro svůj život určité podmínky – některé teplo, jiné zimu, 
některé vlhko, jiné sucho, některé žije ve sladké vodě, jiné ve vodě slané. Když si pozorně 
prohlédneš mapu světa, uvidíš, jaké zvířátko na kterém kontinentě bydlí. 

V Africe bydlí například sloni v Austrálii klokani v Asii pandy

 v Jižní Americe jaguáři na Antarktidě tučňáci 

a na Arktidě lední medvědi.“



LEV A LVICE – jsou to kočkovité šelmy, lev je větší než lvice a má na hlavě hřívu, jejich 
mláďatům říkáme lvíčata. Lev je masožravý – znamená to, že živí masem.

LEDNÍ MEDVĚD – je šelma, žije kolem severního polárního kruhu, umí skvěle plavat a a loví
i pod vodou, patří také masožravce.

SLON – má výrazný chobot, kterým si vkládá potravu do úst, trhá jím listí a větve, nabírá 
vodu, dorozumívá se jím s ostatními slony, ale také se jím umí bránit. Jeho potravou jsou části
rostlin – listy, větve, kůra, plody.



ŽIRAFA – patří mezi nejvyšší žijící živočichy na světě, má dlouhý krk a dlouhé nohy, živí se 
částmi rostli, především listy a jejich výhonky, spí jen krátce  několikrát denně pár minut.

HROCH – patří mezi obojživelníky – umí plavat, chodit pod vodou a také se rád lenivě válí na
mělčině. Žije ve stádu, má válcovité tělo, mohutnou hlavu a krátké silné nohy. Patří mezi 
býložravce – živí se částmi rostlin. Jsou velmi nebezpeční.

ORANGUTAN – má rezavou a dlouhou srst, žije v tropickém deštném lese, většinu dne tráví 
na vysoké stromě a opouští ho jenom při nedostatku potravy. Živí se částmi rostlin a jejich 
plody.  Má dlouhé paže, šplhá se po stromech a dokáže sed držet i nohama.



POMŮŽEŠ ROZÁRCE VYLUŠTIT HÁDANKY?

Je král, co nemá korunu
a nesedává na trůnu,
pouští to hřmí když zívá.
Na krku vzácnou kožešinu 
nosívá jako pelerínu
a říká se jí hříva. (lev)

Chodí líně pouští,
srst má jako houští,
na zádech má hrb.
Na hlavě má ofinu,
rád si hoví ve stínu
a to není drb. (velbloud)

Nohy dlouhé jako chůdy,
vysokánský krk,
vidí domů oknem půdy
přes zelený smrk. (žirafa)

Skáče líp než blecha,
polapit se nechce nechat,
přeskočí i starou kašnu, 
na bříšku má tajnou brašnu. (klokan)

Nohy jako sloupy,
ucho jako zvon,
Trumpetu si koupil,
troubí helikon. (slon)

A ještě jedna hádanka - https://www.skolasnadhledem.cz/game/1519 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1519


POJMENUJ A POPIŠ ZVÍŘÁTKA

• SLON – je velký, těžký, má velké uši, dlouhý chobot, kly…
• LEV –  má hřívu, ostré zuby, čtyři nohy…
• ŽIRAFA – má dlouhé nohy, dlouhý krk, je vysoká…
• TYGR – má pruhované tělo, ostré zuby a drápy…
• ZEBRA – je podobná koni, černobílá, pruhovaná, má hřívu… 
• OPICE – má malé uši, dlouhé ruce, je chlupatá…
• MEDVĚD - je chlupatý, velký, těžký…
• HAD – nemá nohy, má dlouhý jazyk, ostré zuby…
• VELBLOUD – má hrb, dlouhý krk, čtyři nohy…
• TUČŇÁK – má křídla, zobák, peří…
• HROCH – je velký, těžký, je rád ponořený ve vodě…
• KROKODÝL – má ocas, ostré zuby, žije ve vodě…



PROTIKLADY

        TĚŽKÝ  X  LEHKÝ

                                   VYSOKÝ  X  MALÝ

TMAVÝ  X  SVĚTLÝ

RYCHLÝ  X  POMALÝ



VZPOMÍNÁTE SI NA NÁŠ VÝLET?



ZVÍŘÁTKA MASOŽRAVÁ – zakroužkuj 

ZVÍŘÁTKA BÝLOŽRAVÁ - podtrhni



PĚT MINUT V AFRICE

https://www.youtube.com/watch?v=h_MITLT_owE – poslech písně 

ŘÍKANKA  – VÝLET DO ZOO

Pojedeme na výlet,
ráno tam a večer zpět. 
Svačinou se vybavíme,
zoo dneska navštívíme.

V zoo byli klokani,                                                  
lvi, tygři a lachtani,
medvědi a opice,
líbí se mi nejvíce.

A tak hurá na výlet,
ráno tam a večer zpět.

https://www.youtube.com/watch?v=h_MITLT_owE


OPICE SE RÁDY OPIČÍ – povyprávěj, co opice dělají

NYNÍ SE ZKUS OPIČIT PO OPIČCE – DĚLEJ JAZYKEM A RTY TO, CO ONA



ROZSTŘIHNI HROCHA A SPRÁVNĚ HO SLEP

JAKÁ ZVÍŘÁTKA ZAČÍNAJÍ NA PÍSMENKO H – zakroužkuj

                                                        PÍSMENKO Ž – podtrhni



VYSTŘIHNI ZVÍŘÁTKA A ROZDĚL JE NA ZVÍŘÁTKA, KTERÁ BYDLÍ NA STATKU A
ZVÍŘÁTKA, KTERÁ JSOU ZE ZOO



ZKUS SI VYROBIT OPIČKU – budeš potřebovat hnědý papír (čtvrtku) nebo hnědou 
pastelku, nůžky, banán, černý fix



ZNÁTE POHÁDKY SE ZVÍŘÁTKY  Z VEČERNÍČKU?

             ŽOFKA a Spol.

https://www.youtube.com/watch?v=upwhvDQF1ms

HUP A HOP

https://www.youtube.com/watch?
v=RCBcWRIYp3c&list=PLTHuqoc0y_XxY27JyJlk_YPpigCz-N4Ls

                     JAK TO CHODÍ U HROCHŮ

https://www.youtube.com/watch?v=JlMqD02BJWk

PINGU

https://www.youtube.com/watch?v=y08GtMnUBjs
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ZACVIČTE S MÍŠOU

SLONÍK TONÍK 

https://www.youtube.com/watch?
v=gIxsLSJCwmo&list=RDEM_U_Gqg7nhWp5Q3GqNOMQhA&start_radio=1

ZOO

https://www.youtube.com/watch?v=ssVoM0tJN58

OPICE

https://www.youtube.com/watch?v=GFe0epIlZ3s

ŽIRAFÁTKO

https://www.youtube.com/watch?v=oi1i_NfNz_E

A NYNÍ SI ZACVIČTE S NÁMI – PÍSNIČKU ORANGUTAN I TANEČEK ZNÁTE –
TANČILI JSME VŠICHNI 

Děkuji tanečníkům – Elence, Adámkovi, Anetce a Nikolce 

ORANGUTAN (Míša Růžičková)

https://www.youtube.com/watch?
v=IAHKOehw25M&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2swan2vZdpYLObHnxE4EnFpHE6Wr-
BnF-gJ8Gh-mGTewo_zeu2ZPW43fw
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JAKÝ OCÁSEK PATŘÍ JAKÉMU ZVÍŘÁTKU



POZNÁŠ STÍNY



POMOZ OPIČCE DOSTAT SE K BANÁNŮM – nesmíš se dotknout okrajů cesty



KUDY VEDE CESTA K BANÁNŮM



VYSTŘIHNI GEOMETRICKÉ TVARY, SPRÁVNĚ POJMENUJ A NALEP NA CHYBĚJÍCÍ
MÍSTA NA LVÍČKOVI



SPOČÍTEJ, KOLIK ZVÍŘÁTEK VIDÍŠ A TOLIK VYBARVI POLÍČEK



DODĚLEJ TOLIK TEČEK KOLIK JICH CHYBÍ U UVEDENÉHO ČÍSLA - SD



PŘIŘAĎ SPRÁVNÝ POČET BANÁNŮ



LANOVÁ SKLUZAVKA
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