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MÁME RÁDI ZVÍŘATA,
PROTOŽE...
čtěte nejhezčí příběhy z každého
ročníku
ČTĚTE NA STRANĚ 1-4

MISS MAZLÍČEK 2017
nejhezčí fotografie
ČTĚTE NA STRANĚ 4

1. ročník

ilustrace: R. Korelčík, 1.C

z každého ročníku
nejlepší práce a s nimi se
teď můžete na stránkách
časpisu seznámit. 

Pěkné čtení!!! 
 
Pohádka na spaní 
Jak vlk prohloupil 
 
Byl jeden lev. Jednoho velmi
horkého letního dne se rozhlížel
po něčem k snědku, protože měl
velký hlad. A hle, ve stínu stromu
uviděl spícího zajíce. Zlehka
našlapoval a tiše se přikradl až
k ušáčkovi, tlamu doširoka
otevřenou .... Vtom zahlédl jelena
pasoucího se ve vysoké trávě

ilustrace: V. Nejedlá, 1.B

opodál. "Hm, pro zajíce se vrátím,
jen co si ulovím toto statého
paroháče! Už mi pěkně kručí
v břiše," pomyslel si.
Hop a skok, začal jelena honit
po louce. Přestože byl lev velmi
dobrý lovec, z hladu se mu už
dělaly mžitky před očima, a tak mu
nakonec jelen utekl. "Škoda,
myslel jsem, že si dám královský
oběd, ale budu se zkrátka muset
spokojit s malou svačinkou,"
zamumlal otráveně lev a vracel se
ke stromu.
Jenže ouha!! Hluk lovu zajíce
probudil z hlubokého spánku.
Hned poznal, kolik uhodilo a vzal
nohy na ramena. Ať lev běžel, jak
mohl, zajíce nedohnal. A tak zůstal

ilustrace: M. Vondřichová, 1.B

král zvířat o hladu. Inu, jak se říká:
Kdo chce moc, nemá nic.
Zdroj: příloha časopisu Aha!
 
 
A něco pro zasmání : 
Víš, proč slimák nemůže utíkat?
Protože by mu vlály oči.
 
Co je zákon schválnosti?
Když má včela alergii na pyl.
 
Která tři slova slyší žralok
nejraději, když pluje za lodí?
Muž přes palubu!

ilustrace: S. Andělová, 1.C

MILÍ ČTENÁŘI, 

jarní číslo našeho
Ústavníku je celé
věnováno našim
mazlíčkům, zvířátkům.
Jsme moc rádi, že se
mnozí žáci naší školy
zapojili do tvorby
příběhů, kreslili obrázky
nebo své mazlíčky fotili.
Redakce vybrala

2. ročník

ilustrace: Anna Míková, 2.B

 

 

Moje zvíře 
 
Moje kočka je černo-oranžová
a roztomilá. Má hezké oči a je
hodná.
Anna Míková, 2.B

ilustrace: Stela Stoklas, 2.C

 
Můj mazlíček  
 
Můj mazlíček je králíček a jmenuje
se Adámek. Našla jsem ho na ulici
v krabici. Byl ještě miminko.
Jednoho krásného dne jsem šla
koupit mrkev, ale když jsem se
vrátila, byl Adámek pryč.
Když jsem ho hledala, tak jsem ho
našla na louce.
Stela Stoklas, 2.C
 

3. ročník

foto: S. Bednaříková, 3.A

Alexandra Lojínová, 3.B
Tohle je můj pejsek, jmenuje se
Sanny,
je černý a nestál žádné velké
money.
 
Když mě vidí, radostí pak
poskakuje,
mamince kytičky ze záhonku
vytahuje.
 
Když přijedu ze závodů, skáče
jako blázen,
nejraději by na mě skočil a povalil
mě na zem.
 
Na jazyk mu padaj vločky,
vždycky na něj koukám mlčky.
 
Mám ho moc ráda,
beru ho za kamaráda.
 
A když báseň ukončit mám,
zamávám mu: Byebye.

Dobrman
Když jsem v roce 1989 víceméně
omylem přivedl domů čistokrevnou
půlroční fenku dobrmana,
(původně jsem šel
pro pekingského palácového
psíka), netušil jsem, že mě toto
plemeno bude provázet dodnes.
Všichni mě varovali, že se jedná
o agresivní, nebezpečné plemeno,
s kterým si neporadím. Opak byl
pravdou. Dobrmani jsou velmi
inteligentní, spolehliví a velice něžní
rodinní psi, ale i nepodplatitelní
hlídači a ochránci své rodiny.
S našimi dobrmankami jsme zažili
spoustu velmi dnes již úsměvných
příhod. Ta první, Dolly, se
nehodlala obtěžovat s kousáním
větších soust potravy. Špekáček
převalila v tlamě a poté mi dala
najevo: "rozkrájet!!". Když však
na lince objevila 2 kusy pravé
svíčkové, každý o váze cca 0,5 kg,
trvalo jí asi 15 vteřin, aby je
spolkla. Všechny naše feny byly
"von" s rodokmeny pokrývajícími
celou Evropu a občas se jako
"von" dokázaly chovat.
Napsal B. Karvánek
 
 
Můj pejsánek
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4. ročník

foto: www.google.com

 
Pes ve městě
Jmenuji se Beník. Jsem německý
ovčák a je mi 9 let. Žiju v domě.
Jednou mě panička pustila
na zahradu (to normálně nedělá).
Nejdřív jsem si hrál s malou

foto: www.google.com

paničkou (je to ještě dítě), ale pak
odešla. Uslyšel jsem kočičí smích.
Ano, kočky se smějou. Ta kočka
seděla na plotě a smála se mi. Prý
jsem hlupák. A ani skákat, ani lézt
neumím! Rozběhl jsem se po ní, ale
ona seskočila z plotu a druhou
stranou odběhla pryč. "Ach jo,
málem jsem ji měl." Když vtom
jsem uviděl díru v plotě. Přiběhl
jsem k ní a snažil se do ní vlézt.
"Hej rup! Ještě kousek!" A jsem

na druhé straně. Ale kde je kočka?
Utekla, je pryč! No tak půjdu
zpátky. "Ale co to?!? Nejde to!
Hej rup!" Nic! No tak půjdu
zpátky. "Ale co to? Nejde to! Hej
rup! Nic! No tak se půjdu
poohlédnout po městě. Někdo mi
pomůže! Nejdřív jsem bloudil (bál
jsem se), ale pak jsem našel pár
hodných psů a ti mi pomohli. Běželi
jsme městem a lidi si udiveně
povídali: " Tolik psů? A bez
majitele?" nebo: "Pane bože,
neudělají nám nic?" a jedno dítě
z kočárku řeklo: " Ty jsou hezký,
mami." Když jsme doběhli k mému
domu, společně jsme zaštěkali
a rodina (páníček, panička a malá
panička) vyběhla ven. Já jsem
zpátky doma a ostatní psi jsou
v útulku (nebyli moc rádi a už je to
v pohodě, mají se dobře). A my
někdy přispíváme do nějakého
útulku. Třeba penězi, granulemi,
pamlsky atd.
Napsala Míša Macíková 4.C

foto: www.google.com

Zajíček 
Tak zajíčku hupky,
vylez už z té kupky.
Pružiny si zajdo kup,
ať vyskočíš, co by dup!
Kůň
Jednou nohou sem,
druhou zase tam.
Třetí zase dozadu,
já ten dostih vyhraju.
Vyhraju ho s přehledem,
zatočím se soupeřem.
Napsala Zdeňka Vacková, 4.B

5. ročník

 

Žáci ze třídy 5.C poskytli
velmi zajímavé práce -
knížky o zvířátkách
na pokračování.
Pokračování první z nich
uveřejníme v dalším
čísle!!!  
 
Ježek a vlk  
 Napsal:  Lukáš Botoněk, 6.A  
 

Jednoho rána si vyšel ježek
ze svého doupěte pro jablko. Měl
velmi skvělý den, protože našel
krásné zelené jablko. Měl velmi
skvělý den ...
 Pokračování příběhu najdeš
na str. 3 ilustrace: K. Poláková, 5.C

6. ročník

ilustrace: V. Matoušková, 6.B

velké sucho a horko. Už pomalu
nedoufal, že objeví kořist, slunce
pálilo a on ztratil i sílu vrátit se zpět
do louže. Před uschnutím jej však
zachránil malý klučina, který šel
kolem pro vodu.Vzal krokodýla
a odnesl ho na mořský břeh. "Od
této chvíle jsme přáteli. Žádný
z mého druhu ti nesmí nikdy ublížit.
Odvezu tě na svém hřbetě, kam si
jen budeš přát," povídá krokodýl.
Chlapec neměl strach a plavali
do všech stran. Jednoho dne však

napadla krokodýla zlá myšlenka.
Pomyslel si, že si z něj kluk udělal
otroka a rozhodl se vzít mu život.
Než se k tomuto činu však
rozhodl, zeptal se dalších
mořských i suchozemských tvorů
na jejich názor. "Nedělej to, je to
od tebe hanebné! Málem jsi se
upekl na písku nebýt toho chlapce!
Zachránil tě před jistou smrtí!"
křičela koza. Krokodýl se velmi
zastyděl a povídá chlapci:
"Nedokážu ti tvou dobrotu splatit.
Stydím se za svůj úmysl tě zabít.
Můj konec se blíží. Moje tělo se
rozpadne v oceánu v hlínu a z ní
vznikne veliký kus země. Věřím, že
tví potomci z ní budou mít užitek."
Naposledy vydechl a z jeho těla se
stal podle pověsti ostrov
v Indonésii, který nese název
Timor. Můžete porovnat, zda svým
tvarem opravdu připomíná
ponořeného krokodýla.
Inspirace z knihy Nevěsta

z mušle, Mýty a legendy
z Indonésie, str. 53, ARGO
 
Čolek
Čolek je chutný na talíři,
to mi tedy věř malíři!
Hm to bych si dal!
Na do smrti se tím cpal!
Čolek je hezký i živý,
ani nevíš, kde on bydlí!
No v rybníce přeci!
Že bydlí v domě jsou jen kecy!!!
Ale já neříkám, že bydlí v domě,
ty tomu rozumíš úplně blbě!
Beztak bydlí v rybníku a koukají
tam na telku!
Čolci telku nemají,
za to krásně zpívají!!
Poslechl bych si je rád,
škoda že nejsem jejich kamarád!!
S nimi se kamarádit dá,
a to bych chtěl i já!
Tady bych to asi ukončil a čolka
bych vyvenčil.
Jan Růžička, 6.B

ilustrace: M. Přibyl, 6.C

Vznik Indonésie
Podle jedné indonéské legendy žilo
kdysi krokodýlí mládě. Jednoho
dne se rozhodlo vylézt ze své
blátivé louže, aby našlo něco
k snědku, ale všude panovalo
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7. ročník Ráno se probudil, oblékl se
a dorazil ke královně. Poprosil ji,
aby mu dala práci. Královna řekla:
"Dobrá, ale nebudeš se v práci
flákat!" Mravenečkovi se sice
vůbec nechtělo, ale když začal
pracovat, uvědomil si, že to vůbec
není špatné. Pomyslel si: "Vlastně
je to docela zábava." Od té doby
pracuje, nemá hlad, do práce
chodí rád a je to nejpilnější
mravenec na světě. Vždyť přece
BEZ PRÁCE NEJSOU
KOLÁČE.
Napsala Marie Pozděnová, 7.B
 
Zebra, krokodýl a pakůň
 
Kdysi dávno se v Africe páslo
stádo zeber, pakoňů a dalších
zvířat. Jenže jak je známo, musí se
za šťavnatou trávou neustále
stěhovat. Jednou se toto stádo
přiblížilo k řece, která byla plná
hladových krokodýlů. Jedna zebra
se spřátelila s jedním pakoněm,
a když ostatní zvířata přeplavala

řeku, zeptala se ho: "Kdo z nás
skočí do vody první?" Pakůň se
hned nabídl a vytahoval se: "Já
skočím první, protože jsem silnější
a chytřejší než zebry, proč by mě
chtěl krokodýl sežrat?" "Tak
dobrá," řekla zebra, "ale buď
opatrný."
Pakůň skočil do vody a plaváním
se dostal skoro na druhý břeh.
Najednou ho chytil krokodýl.
"Pomoc!" volal pakůň. "Nemusíš
se bránit," řekl krokodýl, "stejně
nemáš šanci." Pakůň bědoval:
"Máš pravdu, jsem ztracen."
Na břehu zatím křičela zebra: "Tak
dělej něco, kopni ho!" Marně.
Pakůň jen bědoval a krokodýl ho
sežral.
Zebra ale byla chytřejší. Krokodýl
ji také chytil a domlouval jí, aby se
také nechala sníst a nebránila se,
ale zebra se nedala. Kopala
krokodýla nohama, až to krokodýl
nakonec vzdal a pustil ji. Zebra se
nakonec šťastně vydrápala
na druhý břeh. Tam si smutně

povzdychla: "Ach, pakoni, kdyby
ses od krokodýla nenechal
přesvědčit a kopnul bys ho, byl
bys teď živý a zdravý. Ale ty ses
vzdal a jen jsi bědoval. K čemu ti
je tvá síla a chytrost, když ji neumíš
použít?"
Napsala Klára Kročová, 7.B
 
Jakým zvířetem bych chtěl být?
 
Zvíře, které bych si vybral, je orel.
A proč zrovna orel? Protože má
křídla, a to by mi zajišťovalo skoro
neomezený pohyb po celém světě.
Další věc, proč bych si ho vybral,
je zrak. Výborný zrak by mi zajistil
vidět i to, co ostatní nevidí.
Kombinace vynikajícího zraku
a pohybu za pomoci létání by mi
zaručila neomezené možnosti
v cestování nebo poznávání
odlehlých částí naší země.
Napsal Jan Černý, 7.A

BAJKY
 
Mravenec
 
Jednoho dne byl v mraveništi velký
frmol. Všichni pracovali, až je
nožky bolely. Byl tam ale také
mravenec, který byl líný, nikdy
s ničím nepomohl, jen pořád jedl
a chodil ven. Tak se královna
mraveniště naštvala a prohlásila:
"Najíst dostane jen ten, kdo bude
pracovat!"
Když to mravenec uslyšel, řekl si,
že je mu to jedno, že si jídlo nějak
sežene. Po několika týdnech byl
mravenec hladový, ale pořád nic
nedělal. Po dalších dvou týdnech
už byl ceký vychrtlý. Šel poprosit
královnu, aby mu dala jídlo, ale
královna řekla, že pokud nezačne
pracovat, tak má smůlu. Mravenec
celou noc přemýšlel, jestli půjde
do práce.

8.ročník

foto: Šponiarová Tereza, 8.B

O lišce zlodějce  
napsala: Anna Steinerová, 6.A 
 
Byla jednou jedna liška, kradla
starému farmáři vejce z kurníku.
Každé ráno vyšla z úkrytu a šla
na farmu, kde byl kurník. Potichu
do něj vešla a ukradla všechna
vajíčka. Takto kradla každé ráno.
Jednoho dne cestou z kurníku
potkala kamaráda jezevce.
Jezevec věděl, že liška chodí

na farmu krást, proto jí řekl:
"Liško, měla bys přestat krást. Je
to od tebe ošklivé, že chodíš
farmáři na vajíčka. Jednou se ti to
vrátí."
"To je hloupost!" protestovala
liška. "Však uvidíš," řekl s klidem
jezevec a odešel. "Pche!" odfrkla si
liška a šla dál.
O měsíc později, kdy už zcela
zapomněla na slova jezevce, se
vydala na farmu. Farmář už ale
o lišce věděl, tak do kurníku
nastrčil past. Liška nic nevěděla
a ve svém brlohu vajíčka snědla.
Avšak po chvíli se jí udělalo
špatně, protože snědla zkažené
vejce od farmáře.
"Proč jsem neposlechla jezevce?"
vzdychala. "Už tam nikdy nejdu!"
A tak měla zkažený celý příští
týden a do kurníku se už nikdy
nevrátila.

Poučení: Tak dlouho se chodí se
džbánem pro vodu, až se ucho
utrhne.
Ježek a vlk  
Pokračování pohádky ze str. 2
... protože našel krásné zelené
jablko.Vtom uslyšel šustění
v křoví. Ježek se zeptal: "Kdo je
tam?" Nikdo se neozval. Ježek
dostal strach. Vtom se z křoví
vyřítil vlk. Ježek se nestihl skroutit
do klubíčka a vlk ho tlapou škrábl.
Ježek utíkal do svého doupěte
a tam přemýšlel, jak by vlka
přechytračil. Vlk napadal i jiná
zvířátka v lese, a tak se na vlka
společne domluvili. Příštího dne se
zvířátka sešla a vykopala díru. Tu
překryli všichni větvemi a na ně dali
maso. Pak se zvířátka schovala
pod stromy ...
Závěr najdeš na poslední stránce
:))

Za 8.A tu máme krátký komiks
od Jana Adamce. I tuto práci
najdete na nástěnce a máte
možnost si ji přečíst.
 
Za 8.B tu máme krásný obrázek
z výtvarné výchovy. Mimikry -
maskování zvířat.

9. ročník na vás vyletí babka s koštětem
nebo děda s hadrem a vy musíte
utéct. Nejlépe se mouchy mají,
když natrefí na vysoké stropy,
tehdy je větší šance pro klidnou
noc.
Druhou nejhorší věcí je jídlo. Zase
si představte, že spíte několik
měsíců, pak se proberete a chcete
si dát něco malého k zakousnutí.
Ale nic. Všude vás vyhánějí.
Koštětem, hadrem, plácačkou.
Tak vám nezbyde nic jiného než
odletět na venkov a tam si sednout
na nějakého koně ve stodole a živit
se tím, co najdete na něm.
Život mouchy je zajímavý a občas
může být i smutný. Proto by mohl
vzniknout EPPM neboli
EVROPSKÝ PROGRAM
POMOCI MOUCHÁM, který by
jim v těžkých životních situacích
pomáhal.
Napsal Jakub Kalkusinski, 9.B
 

... byl bych psem. Proč psem? Pes
je nejlepší přítel člověka a je to
jediné stvoření na světě, které
miluje člověka víc než sebe.
Proč je skvělé být psem? Špatné
jídlo pro nás neexistuje, kostička
od páníčka vás zabaví na celé
hodiny. Můžete proležet celé dny
bez obav, že vás někdo vyhodí.
Stále máte radost, když vidíte
známé lidi, dobrůtku, psí
kamarády. Nikdo od vás nečeká,
že se budete každý den koupat.
Co mám v tlamě, je moje.
Procházka s páníčkem a házení
míčků je skvělá zábava.
Zkrátka, když je hodný páníček, je
psí život skvělý.
Napsal Tomáš Másílko, 9.C
 
...byla bych papouškem. Papoušek
mi přijde velice zajímavý. Myslím,
že se ke mně toto zvíře i hodí,
protože i já jsem velice upovídaná.
A navíc mám ráda v šatníku

pestrost a barevnost.
Napsala Nikoleta Konstatinidu,
9.C
 
...byla bych kosatkou,
protože mám ráda vodu a zimu.
A také proto, že když mě někdo
naštve, dokážu být nepříjemná
a nebezpečná. Ale když se se
mnou zachází opatrně, dokážu být
milá a příjemná... prostě jako
kosatka.
Napsala Agáta Purnochová, 9.C
 
...byl bych chobotnicí. Na jméno
druhu si nepamatuji. Vím, že je
menší než ty chobotnice, co mohou
bojovat s vorvaněm, a zároveň je
větší než ty, co se vejdou do dlaně.
To, co se mi na něm líbí, je
schopnost tohoto druhu maskovat
se s pozadím a měnit barvu. Navíc
chobotnice patří mezi nejchytřejší
stvoření.
Napsal Dominik Švestka, 9.C

Kdybych byl zvířetem, byl
bych....
 
...nejspíš mouchou. Moucha je
totiž takové trochu tajemné zvíře,
tedy pokud ji můžeme nazývat
zvířetem.
Moucha, jak každý ví, umí lítat
a občas nás to velmi otravuje,
hlavně v době léta. Celý den totiž
můžeme trávit pokusy otravnou
mouchu zabít nebo alespoň vyhnat.
Každý den každou hodinu,
od května do září či října moucha
létá, udělá několik set tisíc
kilometrů a přitom naštve i několik
tisíc lidí.
Ale moucha vlastně vede docela
normální život. Na noc si někde
musí najít "domeček", ale není to
vždy lehké. Představte si, že si
chcete už lehnout a najednou



WWW.SCHOOLPRESSCLUB.COM, PRESS@SCHOOLPRESSCLUB.COM COPYRIGHT © OMNIVEDA GROUP S.R.O.

4.VYDÁNÍ 2016/2017, ÚSTAVNÍK CENA 18 KČ

Animals - 
tvorba žáků v 
hodinách 
anličtiny

ilustrace: E.Kryštofová, 5.C

RIDDLES:
It´s a predator, it lives alone in
holes, it has a poison in teeth (a
snake)
It lives in Africa, it looks like
a dragon, it lives in water and eats
fish, zebras (a crocodile)
It lives in tundra in groups, it eats
deer pigs and little animals, it has
white and grey coat (a wolf)

ilustrace: P.Labuť, 5.C

 
A CAT AND A MOUSE
Once upon a time there was a cat
and a mouse. They were rivals and
they competed with each other.
The cat almost always won. They
competed in climbing trees and

ilustrace: K. Poláková, 5.C

running. The mouse was very sad
because she never won. She went
to a clever owl for advice. The
clever owl said: „ You can use your
small body“. The mouse thought
about her words. Next day the
mouse went to tha cat and said:
„Let´s play hide and seek“. The cat
accepted it but she didn´t have any
chance to win this competition.
Napsal Jan Kolek, 7.Bilustrace: O. Paleta, 5.C

MISS 
MAZLÍČEK 
2017

rozhlasem a fotografie mazlíčka
bude otištěna v příštím
Ústavníku. Na výhece a jeho
mazlíčka čeká odměna. 
 
A teď pokračování pohádky
ze strany 3:
 
.... po půl hodině přišel vlk. Ten si
vzal maso a spadl do díry. Zvířátka
na něj volala: "Proč jsi nás
napadal?" Vlk odpověděl: "Protože
jste slabí a malí." Zvířátka na to:
"Ale my nejsme slabí, když je nás
víc. To ty jsi ale jeden." Vlk
po chvíli vylezl z díry, když uviděl
tolik zvířat, tak se zalekl a zbaběle
utekl do houští. Od té doby se vlk
všem zvířátkům zbaběle vyhýbá.
 
Ponaučení: Jen zbabělec napadá
salbší, ale když se slabší spojí, tak
silnější přemohou.

 Milí žáci, 
 
 děkujeme za krásné fotografie
mazlíčků. Je vidět, že jste
zkušení chovatelé morčátek,
pejsků, kočiček, šnečků ... .
Není vůbec lehké vybrat toho
nejroztomilejších mazlíčka.
Proto jsme požádali o pomoc
školní parlament. Zástupce
z každé třídy bude mít možnost
prohlédnout si fotografie
zvířátek a vybrat svého
favorita. 
 
 Výherce bude vyhlášen školním

Pohádka do kance ostré drápy a kousal ho,
kanec útočil neohroženě kly
a kopýtky.
Už byli oba pořádně pobití
a vyčerpaní, když si všimli, že jim
nad hlavami krouží hejno supů.
"Podívej," povídá lev, "jsou tu
mrchožrouti. A čekají až se docela
pobijeme, aby naše mrtvoly
sežrali." "Ba jsme to ale hlupáci, že
se tady o vodu zbytečně rveme,
když jí je v potoce dost. A je
jedno, kdo se napije první, hlavně
když nezahyneme," kýval hlavou
kanec. A tak se ti dva nakonec
dohodli. Nejprve se napil lev, pak
kanec. A oba si v klidu odešli
po svém. Supi museli zklamaně
odletět. Tak to je správně,
když rozum vyhraje nad zlostí
a hloupostí.
zdroj: příloha časopisu Aha!

foto: Lukáš Chládek

Jednoho horkého letního dne se
u potoka sešli lev a divočák. Oba
měli velikou žízeň, ale místo, kde
se dalo pít, tam bylo jen
pro jednoho. A tak se ti dva začali
hádat, kdo má právo napít se
první. "Já jsem král zvířat!" řval lev.
"No, a já jsem divočák a nebojím
se tě," chrochtal kanec. Nakonec
se pustili do bitky. Lev zatínal

A další....

ilustrace: www.google.com

Nosorožec indický : 1,9 m
vysoký, 4 m dlouhý, 3 tuny těžký;
Hroch obojživelný : 4,6 m
dlouhý, 1,5 m vysoký, až 3,2 tuny
těžký.
NEJZAJÍMAVĚJŠÍ ZVÍŘE 
Ptakopysk podivný. Je to pták se
savčí srstí nebo savec s ptačí
hlavou? Vědci si s ním dlouho
nevěděli rady. Teď už víme, že je
to savec, i když opravdu velmi
zajímavý.
NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ ZVÍŘE 

ilustrace: www.google.com

Největšími škůdci a přenašeči
chorob jsou nesporně krysa
a potkan. To se ale nemají čím
chlubit.
NEJVĚTŠÍ TURISTA 
Rosomák je největší druh kuny,
váží 20-30 kg. Je vynikající turista.
Okrsek, který pravidelně obchází,
měří až 3000 km2.
NEJLEPŠÍ STŘELEC 
Skunk pruhovaný se umí trefit
přesně do černého. Protože zná

ilustrace: www.google.com

velice dobře dosah své zbraně,
nikoho se nebojí. Silně páchnoucí
tekutina, kterou útočí, se nesmyje
ani za několik dní. Pokud se ti
skunk trefí do oka, můžeš
na několik dnů oslepnout.
NEJZUBATĚJŠÍ SAVEC 
Mrož má až přes půl metru dlouhé
kly. Těmi ryje na mořském dně,
kde hledá potravu, a také je
používá při vylézání na kry.
 
www.seznam.cz

 
A víte, že...  
 
NEJVĚTŠÍ SUCHOZEMSKÁ
TROJKA 
Slon africký : samci jsou až 3,5 m
vysocí a váží až do 6 tun;


