
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Básničky ze světa zvířat 

 

Jméno a příjmení: Martina Ježíková 

Třída: 8. 

Věk:  

Téma:  

Adresa: Nový Hrozenkov 

Škola: ZŠ Nový Hrozenkov 

Telefon:  

Datum: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MYŠČINA BOLAVÁ NOHA 

Je tu jedna myšička, 

kterou bolí nožička. 

stone, pláče 

celý den, 

doktor je však připraven. 

Moje milá myšičko, 

vypíchla sis očičko?  

Očko nemám vypíchnuté, 

noha, ta mě bolí celý den. 

Stonu, pláču, 

jak to jde. 

Doktor na ni divně zírá! 

Tak nožička tě trápívá? 

Chodíš pro sýr? 

Ano, chodím. 

Chodíš často? 

Ne, nechodím. 

Mají pasti? 

Mají pasti. 

Chytla ses tam? 

Ano chytla. 

Dost bylo otázek. 

Tak víte, z čeho mě ta noha bolí? 

Vím, vím, moje milá, 

lidem do pasti ses chytila. 

Příště si už pozor dávej, 



dám ti obvaz a už mazej! 

 

O KOČCE, OVCI A MALÉM ŽLUTÉM KÁČETI 

Někde v dáli za kopečkem, 

za malinkým údolím, 

tam u černého lesíka, 

kde se nikdo nebojí, 

bydlí děda s babičkou 

spolu s malou kočičkou. 

Kočička si ráda hraje 

a prohání dědu, 

babička ta ráda plete, 

tak jí bere vlnu. 

Mají taky ovečku, 

ta je malá, bílá, kudrnatá, 

každý ji má hodně rád. 

Je však ale stále smutná, 

kočka si s ní nechce hrát. 

Syčí, vrčí, drápy tasí, 

ovečka hned pláče, 

v tom tam ale přicupitá 

malé žluté káče. 

Káče vidí, co se děje, 

po kočce hned zaheká, 

kočka už se hrůzou bere 

pryč od tohohle káčete. 

Kde je kočka? Ptá se děda. 



Nikde jsem ji neviděl, 

ani mňoukat neslyšel. 

Zvířátka o ničem neví, 

krčí rameny. 

Ale kočka, ta na seně spí, 

asi tam o pomstě sní. 

 

POVRCHNÍ MRAVENEC 

Mraveneček v lese 

lístek už si nese. 

Kdybyste se ale ptali, 

na co lístek má, 

rychle by vám odpověděl, 

na nic, protože žije sám. 

Bratra nemá, sestru též, 

rodiče v jiném mraveništi jsou, 

zapomněli na synáčka 

v dávnou dobu zlou. 

Když ještě býval mladý, 

vždycky chtěl být král, 

byl povrchní a namyšlený, 

proto žije sám. 

V mraveništi byl litován, 

ale udělal chybu. 

Vzal si žezlo a korunu 

a začal kázat lidu: 

„Mojí drazí, poslouchejte, 



teď jsem já váš král. 

Všechny rozkazy vyplníte, 

já jsem mocný pán! 

Mravenci se postavili  

proti novému králi, 

vyhnali ho z mraveniště  

a od té doby, 

žije sám. 

 

 

 

 

 

 

 


