
 

Milé děti,  

Dnes se vydáme do zoologické zahrady, kde je 

ředitelkou opička Žofka Orangutanová.     

Jednoho rána, sotva se v zoo začnou prodávat 

vstupenky, vtrhne k Žofce do kanceláře 

Standa Klokan a křičí: „Ztratila se nám zvířata. 

Jsou pryč.“ 

Žofka se zamyslí a povídá: „Stando, uklidni se, 

třikrát se nadechni a teď mi řekni, kdo se ztratil.“ 

Standa se třikrát nadechne, třikrát vydechne, podrbe se tlapkou za uchem a 

povídá: „To je právě problém. Já nevím… Máme teď plno nových obyvatel, jak 

k nám všichni chtějí, když jsi ta ředitelka, že nevím, kdo přesně chybí. Ale 

můžeme to společně s našimi kamarády a 

dětmi zjistit.“ 

Děti, pomůžete Žofce se Standou zjistit, která 

zvířátka se ztratila? 

Žofka se Standou zavolají svoje kamarády – 

Karolínu Myšovou, Květoslava Slona, Bořivoje 

Pandu, Emila Tučňáka. 

Společně chodí po zoologické zahradě, zastavují se u prázdných míst a přemýšlejí 

nahlas. Každý z nich si někoho pamatuje. Ví, kde zvířátka bydlela, jak vypadají, 

jaké jsou jejich zvyky, ale bohužel si nejsou jistí, jak se kdo jmenuje. 

Tak to zkusíme společně vymyslet.  
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Koho si pamatuje Karolína Myšová??? 

 

„Byl takový velký, žlutý, měl hřívu kolem krku a pořád spal. 

Taky byl rád, když o něm ostatní mluvili jako o „králi zvířat“.  

A když zařval, bylo ho slyšet široko daleko.“ 

Kdo to je? 

 

Květoslav Slon si myslí, že to je lev  

Jestli si to myslíte také, napište si písmenko Š 
 

 

Bořivoj Panda si myslí, že to je fenek  

Jestli si to myslíte také, napište si písmenko D 

 

 

Emil Tučňák si myslí, že to je vlk 

Jestli si to myslíte také, napište si písmenko R 
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Koho si pamatuje Květoslav Slon??? 

„Takový hezký kůň by to byl, kdyby si sundal to pyžamo.  

Nebo to nebylo pyžamo?  

No každopádně bylo to celé pruhované. Mělo to čtyři nohy, kopyta a umělo se 

pěkně rozzlobit.“ 

Co to bylo za zvíře? 

 

Standa Klokan si myslí, že to je lemur  

Jestli si to myslíte také, napište si písmenko J 

 

 

Karolína Myšová si myslí, že to je zebra  

Jestli si to myslíte také, napište si písmenko L 

 

 

 

Emil Tučňák si myslí, že to je bílý tygr 

Jestli si to myslíte také, napište si písmenko B  
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Koho si pamatuje Bořivoj Panda??? 

„To kdybych věděl, jakou má barvu, tak bych vám to řekl, ale on jí každou chvíli 

měnil.  

Řeknu vám, někdy jsem ho v tom jeho teráriu ani nemohl najít. 

A ty oči – koulel s nimi kolem dokola. 

A ten jazyk – chytal na něj mouchy. 

Já vám tedy povím, za mě tedy divné zvíře.“ 

Jak se jmenuje tohle divné zvíře? 

 

Emil Tučňák si myslí, že to je chameleon 

Jestli si to myslíte také, napište si písmenko I 
 

 

Květoslav Slon si myslí, že to je panda červená  

Jestli si to myslíte také, napište si písmenko A 
 

 

 

Karolína Myšová si myslí, že to je papoušek 

Jestli si to myslíte také, napište si písmenko U 
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Koho si pamatuje Emil Tučňák??? 

„No, já si pamatuji, jak uměl krásně vyskočit nad vodu. To bylo pod vodou… 

pod vodou… a najednou hop a skok a zase pod vodou… 

Lidi se tu pořád zastavovali a dívali se, jak si hraje s míčem. 

Má černou barvu a je větší než já. Byli jsme skoro sousedi a já si ne a ne 

vzpomenout, jak se jmenuje.“ 

Jak se jmenuje Emilův soused? 

 

Bořivoj Panda si myslí, že to je krokodýl  

Jestli si to myslíte také, napište si písmenko M 

 

 

Květoslav Slon si myslí, že to je vydra 

Jestli si to myslíte také, napište si písmenko S 

 

 

Karolína Myšová si myslí, že to je lachtan 

Jestli si to myslíte také, napište si písmenko N 
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Koho si pamatuje Standa Klokan??? 

 

„Má dlouhý krk a má ráda listí ze stromů.  

Na hlavě má růžky a moc se mi líbí. 

Jenže když jsem jí to říkal, vždycky na mě vyplázla ten svůj fialový jazyk.“ 

Do koho se Standa zamiloval? 

 

 

Emil Tučňák si myslí, že to je okapi  

Jestli si to myslíte také, napište si písmenko E 

 

 

 

Květoslav Slon si myslí, že to je žirafa 

Jestli si to myslíte také, napište si písmenko A 
 

 

 

Karolína Myšová si myslí, že to je velbloud 

Jestli si to myslíte také, napište si písmenko O 
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Koho si ještě pamatuje Karolína Myšová??? 

„Já vím, že byl dost tlustý a taky se rád válel ve vodě. 

Velký, šedý, s velkou tlamou. 

Radši jsem k němu moc nechodila.“ 

Koho se Karolína tak trochu bála? 

 

 

Květoslav Slon si myslí, že to je hroch 

Jestli si to myslíte také, napište si písmenko H 
 

 

 

Standa Klokan si myslí, že to je tapír  

Jestli si to myslíte také, napište si písmenko V 

 

 

 

 

Bořivoj Panda si myslí, že to je tygr 

Jestli si to myslíte také, napište si písmenko K  
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Koho si ještě pamatuje Květoslav Slon??? 

„Tak to teda nevím, kam se mohl ztratit. Byl takový ježatý, samá bodlina, vždyť 

by ty ostatní mohl popíchat. 

A když se naštval, tak se uměl naježit a ještě u toho tak jako chřestil. 

Ale ježek to nebyl. To ne. Tenhle je mnohem větší a černobílý.“ 

Kdo to tedy byl? 

 

Emil Tučňák si myslí, že to je tarantule  

Jestli si to myslíte také, napište si písmenko Č 

  

 

 

Bořivoj Panda si myslí, že to je mravenečník 

Jestli si to myslíte také, napište si písmenko Ž 

 

 

 

Karolína Myšová si myslí, že to je dikobraz  

Jestli si to myslíte také, napište si písmenko Ř 
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Koho si ještě pamatuje Bořivoj Panda??? 

„Já vám tedy povím, že byl krásně bílý.  

Měl čtyři nohy a moc rád dováděl ve vodě. 

Jednou mi vyprávěl, že tam odkud pochází, je mnohem větší zima než u nás.“ 

 

Kdo pochází ze zimních krajů? 

 

Karolína Myšová si myslí, že to je lední medvěd 

Jestli si to myslíte také, napište si písmenko I 
 

 

 

Standa Klokan si myslí, že to je tasmánský čert 

Jestli si to myslíte také, napište si písmenko Ě 

 

 

Květoslav Slon si myslí, že to je kůň převalského 

Jestli si to myslíte také, napište si písmenko U 
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Koho si ještě pamatuje Emil Tučňák??? 

„Byl to pták a pod zobákem má takovou kapsu. 

Schovával si v ní ryby. 

A ten zobák byl docela velký. 

Určitě větší než mám já.“ 

Kdo to je? 

 

Bořivoj Panda si myslí, že to je orel 

Jestli si to myslíte také, napište si písmenko F 
 

 

Karolína Myšová si myslí, že to je pelikán 

Jestli si to myslíte také, napište si písmenko Š 

 

 

 

Standa Klokan si myslí, že to je pštros 

Jestli si to myslíte také, napište si písmenko P 
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Koho si ještě pamatuje Standa Klokan??? 

„Já si pamatuju, že vždycky když jsme měli v zoo závody v běhu, vždycky mě 

porazil a vyhrál. 

No co chcete – nejrychlejší zvíře na světě, tak ještě aby nevyhrál. 

Má takový skvrnitý kožíšek. 

Jen na to jméno si ne a ne vzpomenout.“ 

A vy si vzpomenete, jak se nejrychlejší zvíře jmenuje? 

 

 

Květoslav Slon si myslí, že to je gepard 

Jestli si to myslíte také, napište si písmenko T 
 

 

Bořivoj Panda si myslí, že to je želva 

Jestli si to myslíte také, napište si písmenko C 

 

 

Emil Tučňák si myslí, že to je antilopa  

Jestli si to myslíte také, napište si písmenko J 
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A na koho si pamatuje Žofka Orangutanová? 

„Já si vzpomínám, že mi byla docela podobná. Jsme vlastně velmi vzdálené 

příbuzné. 

Když teď na to koukám, ona je trochu podobná i vám – lidem.  

Teda jasně, že já jsem hezčí. Ale ona byla zase 

větší, tmavá a moc šikovná.“ 

Jak se jmenuje? 

 

Bořivoj Panda si myslí, že to je tamarín  

Jestli si to myslíte také, napište si písmenko A 

 

Standa Klokan si myslí, že to je surikata 

Jestli si to myslíte také, napište si písmenko O 

 

Květoslav Slon si myslí, že to je gorila 

Jestli si to myslíte také, napište si písmenko Ě 

 

Vtom se Žofka Orangutanová rozesmála: „Já už vím, kam se nám ta zvířátka 

zatoulala. Pojďte, půjdeme za nimi.“ 

A vy děti můžete jít také. 

Už víte kam? 

Napište nám to  


