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Jsou to záhady v tom zvířecím světě. 

Tak například netušíme, proč se pštrosice 

parádí tak velice anebo proč sýkorky 

nestartují motorky. Možná se snad také 

ptáte, proč v poušti velbloudi vůbec nikdy 

nebloudí. Jak je možné, že když přijde 

panda, vždycky je s ní švanda? A co ptáci, 

myslí taky na legraci? Že nevíte?! Stačí 

číst rýmovaný živočichopis.

Veselé básničky o zvířatech, která se 

nápadně podobají lidem, jsou určeny 

dětem od předškolního věku.
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Ve vzduchu

Myslí ptáci na legraci?
Ornitolog hlavu ztrácí,
protože má těžkou práci.
Chce zjistit, zda všichni ptáci
myslí někdy na legraci.

Racek, ten je bez debat –
chechtání má velmi rád.
Taky husa smíchy heká,
na další vtip vždycky čeká.
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Pštros, ten radši hlavu schová,
ať neslyší vtipná slova.
A co moudrá sova v lese?
Myslíte, že vtípky snese?

Většinou však přesto ptáci
mají smysl pro legraci.



9

Bezpečnostní opatření
Jedna věc mě stále trápí.
Proč nám děti nosí čápi?
V zobáku jen mašličku,
pod ní dítě v uzlíčku…

Děti nejsou připásané!
Co když se jim něco stane,
když na čápa přijde spaní
a pustí se do zívání?

Žádám proto, ať se změní
bezpečnostní opatření!
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Labutě
Všechny bílé labutě
chodí brzy na kutě.
To proto, že věří,
že jim zkrásní peří.

Ten, kdo hodně odpočívá,
krásnou pleť i peří mívá.
Běžte proto na kutě
dřív než všechny labutě!



Velké štěstí
Dva holoubci na náměstí
měli dneska velké štěstí.
Pekař, který svážel housky,
vytrousil dva teplé kousky.

Z čerstvého pečiva
bříško prý bolívá!

Dva holoubci na náměstí
měli ovšem zase štěstí.
Všimnul si jich lékař mladý,
vyšetřil je, dal jim rady.
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Doktor recept píše
na bolení v břiše.

Dva holoubci na náměstí
do třetice měli štěstí.
Lékárnice poblíž byla,
která všechno zařídila.

Holoubci všem vděční byli,
že se rychle uzdravili.
Zkušenost však novou mají –
čerstvé housky nezobají!



Moucha v letadle
Jedna moucha se prý vkradla
na letišti do letadla.
Vlétla během vteřiny
do pilotní kabiny.

„Řídí pilot? To je k zlosti!
Já mám větší zkušenosti!“
Rozhýbala všechny páčky,
stočila směr do zatáčky.
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Všichni lehce znervózněli.
Naštěstí však s sebou měli
mucholapku lepkavou
s vůní přímo lákavou.

Pilot s mouchou bojoval,
všechny svaly napínal,
až nakonec zvítězil,
drzou mouchu uvěznil.

Pak šlo všechno opět hladce.
S mouchou teď už v mucholapce
ničeho se nebáli
a bezpečně přistáli.
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Nemoderní metody
Mršinami sup se živí?
Nemoderní metody!
Proč si radši nezaletí
do útulné hospody?

Tam se nají dosytosti
masa, zelí, knedlíků…
Jako všichni další hosti
nasytí se ve mžiku.

+
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Netopýr
Jeden malý netopýrek
chtěl si nechat narůst knírek.
Chtěl vypadat jako pán,
dokonalý elegán.

Chtěl vyrazit do kina,
kde zábava začíná.
Chtěl vidět film pro dospělé,
s knírem se tam vydal směle.
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U pokladny lístek koupil
a do sálu hrdě vstoupil.
Když si sedl do sedadla,
únava hned na něj padla.

V kině se film promítal
a netopýr sladce spal.
Když se potom probudil,
sál už dávno prázdný byl.

Před dalšími netopýry
spokojeně hladí kníry
a stále rád vzpomíná,
jak šel jednou do kina.
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Husa v autobuse
Jeden chlapec v autobuse
nabídl své místo huse,
protože si stěžovala,
že je vzrůstem příliš malá.

Chlapec chápal: „Vždyť i husy
autobusem jezdit musí!“

Husa sedla na sedadlo
a nabídla chlapci sádlo:
„Jen si vezmi, hošíčku,
mám tři sklenky v košíčku.“

Chlapec kouknul na tetu:
„Díky, držím dietu,
já mám radši zeleninu!“
A vystoupil za vteřinu.
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Páv – doktor práv
Přišel za mnou jeden páv,
že by chtěl být doktor práv.
„Žertuje snad?“ říkám si,
pak však sáhnu do kapsy.

Vyndám z ní svou tužku, sešit,
okamžitě to chci řešit.
„To nebude jenom tak!
Právník není každý pták!“



On se ovšem odbýt nedá:
„Nejsem žádná puťka šedá!
Já jsem přece vzácný páv,
tak musím být doktor práv!“

Vysvětlil to, to mi stačí,
do sešitu hned si značím:
„Tak už z toho nebuď paf,
tenhle páv je doktor práv!“


