
Pohádka o lese a jeho obyvatelích 

 

Jak jistě všichni víme, les je plný zvířátek. Některá zvířátka skáčou po stromech, jiná pobíhají 

po paloučku a další se provrtávají pod zemí skrze kořeny stromů. 

Na jaře i v létě jsou zvířátka nejšťastnější. A víte proč?  Mohou vesele pobíhat po lese, je 

teplo, všechno kvete a lesem se linou všelijaké vůně. 

Lesem se také často ozývá ťukání, jak nám pan doktor datel léčí stromy. Kolem paloučku se 

honí srnečci. A na samotném paloučku se tiše pase stádo laní, které hlídá mohutný jelen, a 

pod keřem si spokojeně mlsá zajíc. Ze stromu na strom skáče jedna veverka za druhou a 

hledají si něco dobrého k snědku. A kdo dál les obývá? 

(prostor pro děti, koho mohou v lese potkat?) 

Všechna lesní zvířata si během roku střádají potravu na zimu. Každý má rád něco jiného, ale 

všichni ví, že na zimu se musejí pořádně připravit. Někdy umí být totiž zima dlouhá a krutá. 

Naštěstí, když se stane, že některému ze zvířátek dojdou zásoby, nezůstanou hlady. Lidé totiž 

vytvořili pro zvířátka krmelec, kam nosí hlavně v zimě potravu. Mrkve, jablka, seno a další 

dobroty. 

(prostor pro děti – co mohou a co nemohou zvířátka jíst?) 

Když nastává podzimní čas, zvířátka pobíhají po lese sem a tam a střádají poslední zásoby na 

zimu. Veverky poskakují ze stromu na strom a sbírají žaludy a oříšky, které si potom běží 

schovat do dutin stromů nebo si je zahrabou někam do země, když se zrovna nikdo nedívá. 

Jakmile si zvířátka všimnou prvních sněhových vloček, tak ví, že sběr dalších dobrot už 

nestíhají. Někteří i nadále zběsile pobíhají po lese a další se pomalu ukládají k zimnímu 

spánku. Kdo jde na zimu spát a kdo bude i nadále pobíhat po lese? 

(prostor pro děti – kdo se ukládá k zimnímu spánku?) 

A co se děje s ptáčky? O ty se lidé umí také postarat. Vyrábějí pro ptáčky krmítka, do kterých 

jim sypou semínka nebo pověsí kus špeku. Jedna sýkorka jménem Alžběta má svou 

oblíbenou zahrádku. V zimě, když sem přiletí, vždy ji něco příjemně překvapí. Babička 

s dědou, kterým zahrádka patří, své oblíbené sýkorce nachystají spoustu dobrot. Ale sýkorka 

Alžbětka má nejraději slunečnicová semínka. O zbylá semínka se podělí se svými kamarády. 

Musí se mít však na pozoru před havrany. Jeden havran jménem Roland, rád sní všechno, co 

babička s dědou v krmítku pro ptáčky přichystají. Ale jelikož je moc velký, do krmítka dokáže 

strčit jen svůj dlouhý zobák, a tak se nedostane ke všem semínkům. Marně se snaží sýkorky 

okrást o jejich dobroty, ale každou zimu to zkouší znova a znova. 

 



Na druhé straně zahrady dědeček postavil trochu větší krmítko, tentokrát je to krmítko pro 

srnečky, laňky a jejich manžele jeleny. Vedle krmelce je i něco pro zajíce a další malá zvířátka. 

Každý rok se zde schází v zimě všechna zvířátka, a dokonce se ráda potkávají i s dědečkem, 

kterého se nebojí a nechají se od něj pohladit. To takhle jelen Váňa za dědou jde až do 

stodoly. Ví totiž, že vždycky něco dobrého dostane. Váňa miluje mrkev. 

A co dělají medvědi? Pššššt, ty nesmíme rušit, spí totiž celou zimu, když je nikdo nebudí. 

Medvěd Míša však chodí sem tam na procházku k řece, ale jeho maminka o tom nesmí 

vědět. Tak si to nechme jako tajemství. Kromě procházky totiž hraje se zvířátky koulovačku, u 

které se všichni náramně pobaví. 

Taky slyšíte to dupání, funění a chrochtání? Kdo to asi cupitá? No přece prasátka divoká. 

S tatínkem v čele, maminka jde poslední a mezi nimi cupitá osm malých proužkovaných 

černých prasátek. Chrochtají si blahem. Pod nohama jim totiž čvachtá bahno a v něm se 

povalují žaludy, které upadly veverkám při sběru. Prasátka mají žaludy moc ráda. 

Když už je zima na odchodu, zvířátka zase pomalu vykukují ven, vidí rozkvetlé petrklíče, jak se 

derou všude kolem na povrch. Cítí sluníčko, jak se na ně hřejivě usmívá. Slyší mláďátka 

šťastně zpívat, že už se jaro vrátilo a že si mohou konečně zase všichni společně hrát. 

 


