
 

 
 
Pohádka o žirafě, která ráda tančila 
Žila, byla jedna žirafí holčička jménem Elívka a ta odmalička moc ráda tancovala. Když byla malá, 
pořád skotačila všude kolem a dospělé žirafy jí to dovolily, protože byla malá. 
Když ale trochu vyrostla, a její žlutý krk s hnědými skvrnami se začínal parádně žirafofsky natahovat, 
přišli a vyptávali se: „A co budeš dělat, až budeš veliká jako my? Každá žirafa by měla vědět, co z ní 
jednou bude.“ 
Malá Elívka tomu nerozuměla. „Však já už jsem to, co chci být, já jsem tanečnice!“ 
„Ale no tak, buď rozumná,“ říkávali, „tancování, to je spíš pro labutě, plameňáky, motýly a jim 
podobné. Oni nejsou jako my, víš.“ 
Nevěděla a stála si za svým, protože byla zdravě paličatá: „Ale já ráda tancuju!“ 
„Z toho vyrosteš,“ smály se dospělé žirafy povýšeně a myslely, jakoupak to nepředávají svým mladým 
životní moudrost. Ale byly v tu chvíli všechno, jen ne moudré. 
Žirafy podle nich měly chodit vyprahlou savanou a okusovat napůl uschlé stromy, které už tak 
dostávaly co proto. Osm až dvanáct hodin denně, no představte si to! Den za dnem, rok za rokem, 
pořád dokola až do konce. 
Jenže pro Elívku byla jen taková představa strašidelnější, než potkat hladového lva – měla ráda legraci 
a poznávání a zkoumání a dobrodružství a smích a skákání a utíkání a prostě všechno, čemu ty staré 
nudné žirafy vůbec nerozuměly. 
Ale co se nestalo. 
Čím byla starší, tím pořád víc zapomínala tancovat a pořád víc začínala jen tak chodit s ostatními těmi 
suchými africkými pláněmi a přežvykovat ty nažloutlé listy z okoralých větví. Málo si toho ale všímala 
a to byla chyba. 
Aby se pořád mohla cítit výlučně, neříkala o sobě, že má hnědé skvrny na žlutém těle, ale že je hnědá 
a má žluté čáry. Tohle a podobné výmysly ale nezabránili tomu, že dospělý žirafí život už klepal na 
dveře. 
To už i ona narostla do těch dospělých žirafofských pěti metrů a byla z ní krásná a silná žirafa. Ale i 
když to navenek nebylo vidět, uvnitř si tak silná nepřipadala. 
Naopak, bylo jí strašně moc smutno. Snažila se držet krok se stádem ze všech sil a dělat všechno, co 
mají dospělé žirafy dělat, ale na rozdíl od ostatních jí takový život prostě nedělal dobře. 
 



Nemohla vystát už ani jednu další větev akácie. Bylo jí zatěžko pro ni jen natáhnout vypláznutý jazyk, 
který je pro žirafy to samé, jako ruce pro dvounožce. A tak si jednou prostě sedla na zem a rozplakala 
se. 
Ostatní žirafy ze stáda ji obcházely s opovržením – sednout si na zem bylo pro žirafy odjakživa 
nedůstojné, všichni by se měli udržet na nohou stůj co stůj. Vždyť byly zvyklé ve stoje i spát. 
Stádo se jí začalo vzdalovat, ale Elívce už to bylo jedno. Jen za ním prázdně koukala a věděla, že další 
míli už s nimi prostě nepůjde. 
„Jakpak se na té trávě sedí? Už jsem ji na bocích necítila celé roky,“ ozvalo se za ní. Byla to Twigy, 
jedna z jejích babiček. 
Twigy vždycky chodila poslední. Ostatní mysleli, že je to kvůli jejímu stáří, ale ona se prostě ráda 
kochala africkými výhledy. 
„Mě se tu nelíbí, babi. Nezvládnu žít jako ostatní. Fakt jsem se snažila, ale nejde to.“ 
„No to máš náhodou dobrý, že to víš! Hele, myslíš, že támhle v tom davu se každá třetí žirafa necítí 
jako ty? Ale dělají, jakoby nic, aby se vyhnuly těm pohledům, co sis právě vysloužila.“ 
„Vlastně nebyly ani tak hrozné,“ uznala Elívka. 
„No a to je na tom nejzábavnější! My žirafy jsme stejně pořád ještě sto let za opicema. Tak kam 
půjdeš?“ 
„Nikam, budu tady sedět,“ zafuněla její vnučka a tvrdohlavě zkřížila kopýtka na hrudi. 
„Ale no tak, vsedě se přece tančit nedá,“ usmála se babička Twigy. 
Elívka k ní zvedla hlavu. Už jen slyšet o tančení jí hned zvedlo náladu. 
„Běž na jih, tam je vlhko a listy tam nikdy nežloutnou – jsou pořád zelené a šťavnaté. A dokonce jim 
rostou i jabloně! Mmm, hned bych se do jednoho jablka zakousla, kdybych ještě měla zuby.“ 
Elívka se rozzářila: „Ty myslíš, že můžu tancovat?“ 
„Já si myslím, že ty nemůžeš netancovat,“ usmála se babička. 
V tu ránu jakoby Elívku vyměnili. Tvář se jí rozjasnila, znovu se postavila na nohy a konečně začala 
našlapovat do rytmů, které slyšela jen ona. 
Od té doby jsem jí nepotkal. Povídá se, že se jí na jihu zalíbilo a dobře se tam tančilo. Možná tam už 
zůstala, možná se po čase vrátila a naučila se žít se svým stádem, a možná se stala první žirafou na 
měsíci. Ale ať už jí její neobyčejný žirafí osud zavedl kamkoliv, měli byste vědět, že Elívka moc ráda 
tancovala a den, kdy si to dovolila, byl důležitější než všechny ostatní dny. 
 
Otázky pro děti: 

• Zeptejte se, zda ví, co je to ZOO - neboli zoologická zahrada? (Zoologická zahrada je takový 
veliký areál, který je určený k chovu zvířat, zvláště ohrožených druhů). 

• Jaká zvířátka můžeme vidět v ZOO? – LEV, OPICE, ŽELVA, KLOKAN, ŽIRAFA, HROCH, 
KROKODÝL, LEDNÍ MEDVĚD, SLON, LACHTAN, PANDA, PAPOUŠEK, HAD…. Dokážete 
vyjmenovat ještě i jiná zvířátka? 

• Proč chováme zvířata v ZOO? 

• Pokud jste s dětmi ZOO navštívili, nechte je vyprávět; Která zvířata tam viděly? Které zvíře se 
jim tam nejvíce líbilo? Můžeme zvířata v ZOO krmit? Kde zvířata žijí v přírodě? (na poušti,        
v džungli, u řeky, v lese...) 

 

 

 

 

 



 
Žirafa 
V Africe je rozhledna 
stojí tam už od ledna. 
Rozhlíží se po kraji, 
žirafa jí říkají.  
 
Moře  
Houpy, hou, houpy, hou, spěchá vlna za vlnou.  
Spěchá s nimi celé moře, vlna za vlnou se klouže.  
Houpy, hou, houpy, hou, spěchá vlna za vlnou. 
 
Zvířecí hádanky a doplňovačky:  
Veliký je, navíc těžký,                               
všude musí chodit pěšky.                          
Dlouhý nos má jenom on.                          
Ptáte se kdo? Přece… (slon)                   
  
Na stromech se ráda houpe,                      
banány si sama loupe.                              
Žije hlavně v Africe.                                  
Kdopak je to?... (opice)  
                           
Pro svou hřívu stal se král,                         
každý se ho totiž bál.                                 
Tak hlasitý strašný řev,                              
umí totiž jenom… (lev) 
                            
Pruhovanou má svou mámu, 
pruhy nosí na pyžamu. 
Černobílá má i žebra.  
Poznalli jste? Je to... (zebra) 
 
 



 
 
Silná kůže, samé šperky,                                                  
má rád bahno, louže, řeky. 
Je to tuze tlustý hoch. 
Ptáte se kdo? Přece... (hroch) 
 
Slyšíte ten strašný řev? Kdo to byl? No přece … (lev) 
 
Ve vodě se celý skryl nebezpečný … (krokodýl) 
 
Legrační je velice malá, hnědá … (opice) 
 
Do ZOO se těšíme, za zvířátky … (chodíme) 
 
Dlouhý krk a dlouhé nohy, malá hlava na ní rohy, vodu pije z potoka, rozhlíží se z vysoka... (žirafa) 
 
Hry a činnosti na doma: 
Prohlížení knih a encyklopedií s exotickými zvířaty, vodním a mořským světem, vodními živočichy, 
rybami a obojživelníky, videa na YouTube. 
 
Pokusy a experimenty: inspirativní stránky: 
- www.sikovny-cvrcek.cz 
- www.mamadodeste.cz  
 
„Nakreslíme slona, tygra“ /hra se stíny/ 
Pomůcky: menší zvířátko (slon, tygr, lev, žirafa...), tužka, pastelky, papír. 
Postup: zvířátko postavte na stůl, zem tak, aby vám po položení vznikl stín daného zvířátka. Poté si na 
stín položte papír a ten se promítne na papír a vy ho obkreslete a poté vybarvěte.  
 
„Slané moře“ 
Pomůcky: miska, voda, sůl 
Postup: do misky napusťte vodu, vsypte větší množství soli a postavte na slunné místo. Pozorujte, jak 
se voda postupně vypařuje – to už znáte z minulého pokusu a víte, proč se voda ztrácí a v misce 
zůstávají zrnka soli? 
 

http://www.sikovny-cvrcek.cz/
http://www.mamadodeste.cz/


 
 
„Moře v lahvi“ 
Časová náročnost pokusu: 10 min.  
Pomůcky: velká plastová láhev, voda, potravinářské barvivo, olej, nálevka (trychtýř)  
Příprava: Láhev naplníme z poloviny obarvenou vodou a z poloviny olejem. Pevně ji uzavřeme 
víčkem! Provedení: Uchopíme láhev naležato, pomalu s ní kýveme a pozorujeme vlnící se rozhraní 
vody s olejem. Vysvětlení: Olej má menší hustotu (je „lehčí“) než voda, drží se proto nahoře. Zároveň 
má výrazně vyšší vazkost neboli viskozitu (je „méně tekutý“). Kdyby byla v láhvi jen voda, tak by se 
její hladina pohybovala příliš rychle, složitě a nevzhledně. Sousedství s olejem však vodu zpomaluje    
a my se díky tomu můžeme těšit krásnými vlnami. 
 
„Co má ráda želva?“ 
Příprava zeleninového salátu. 
Pomůcky - zelenina, misky, kulaté nože, prkénka 
Připravte si doma skvělý zdravý zeleninový salát, na kterém by si pochutnala každá želva a pokud 
zrovna doma žádnou nemáte, můžete si na něm nakonec pochutnat sami. 

 
„Plážová tvořítka" 
Jděte s dětmi na hřiště, třeba tam bude i pískoviště. Vezměte si sebou tvořítka a kyblík. Ty naplňte 
rukama nebo lopatkou pískem a pak vše vyklopte. Vše, co se vám podaří vyklopit do určitého tvaru si 
můžete různě nazdobit přírodninami (květinami, trávou, drobnými kamínky nebo třeba i mušličkami). 
 
„ Vlny a vlnky" 
Nasypte si na tácek trochu mouky. Do této mouky se dá krásně kreslit a vše hned zase urovnat a začít 
znovu a znovu. Jedním prstem, nejlépe ukazováčkem, zkuste do mouky nakreslit vlny, pak to zkuste 
všemi prsty najednou. Dále můžete nakreslit i sluníčko nebo lodičku a zase vlnky. Do mouky si můžete 
dle vaší fantazie umístit mušličky, malé kamínky a budete mít doma mořskou pláž. 

 
Pracovní listy: 
Kdo je vlevo a kdo vpravo /příloha 1/ 
Zkus pojmenovat, která zvířátka jsou na levé straně obrázku a potom, která zvířátka jsou na pravé 
straně obrázku. Můžeš si vybarvit a ukázat, kdo je vlevo a kdo vpravo. 
 
 
 



 
 
Nakresli si velrybu /příloha 2/ 
Postupně domaluj předkreslený obrázek velryby a vybarvi jej. Potom si stejný obrázek podle tohoto 
návodu nakresli ještě jednou na čistý papír. No vidíš a je to. Velrybu si vybarvi podle své vlastní 
fantazie. 
 
Parník na vlnách /příloha 3/ 
Každý parník potřebuje ke své plavbě vodu. Ale jestli je to voda v moři nebo voda v přehradě nám teď 
nevadí, hlavně, aby na vodě byly pěkné vlny. Dej si záležet, aby se ti vlny opravdu povedly, protože 
když parník pluje po vodě a přitom se pěkně houpá, je to prima plavba a to my přece chceme. Tak se 
pusť do práce a jdeme na to. Až budeš mít obrázek hotový, vybarvi si ještě parník veselými barvami. 
 
Najdi obrázek, který chybí ve sloupci na pravé straně /příloha 4/ 
 
Stínové obrázky /příloha 5/ 
 
Omalovánka „mořský svět“ /příloha 6/ 
 
Najdi stín mořského živočicha /příloha 7/ 
 
Na obrázku najdi zvířata, pojmenuj je a řekni, na jaké písmeno začínají /příloha 8/ 
 
Hry a činnosti na ven: 
„Exotická podívaná.“ Vezměte tatínka a maminku a jděte na návštěvu do zverimexu s akvárii či 
návštěvu prodejny rybářských potřeb. Pokud máte více času, poproste rodiče a rozjeďte se za 
cizokrajnými zvířátky přímo do nejbližší ZOO. 
 
„Cestičky pro velbloudy.“ Jak je známo velbloudi žijí v zemi plné písku, krásně a dlouho se v něm umí 
pohybovat, dokonce i bez vody. Pojďme jim vytvořit cestičky, kterými by se mohli pohodlně vydat na 
svou dalekou cestu. 
Pomůcky – pískoviště, klacíky, kamínky nebo cokoli, co nám pomůže cestu vyrýt anebo vyhloubit, 
zkuste cesty rovné, klikaté, ty do kopců a z kopce… 
 
Navštivte s dětmi ZOO, www.morskysvet.cz – stálá expozice Mořského světa na pražském Výstavišti. 
 
 



 
 
Opičí skákání /báseň s pohybem/ 
 
Hup, hup, hup,     (klek, 3x tleskneme) 
tělo samý chlup.  (do stoje) 
 
Hop, hop, hop,     (3x skok snožmo na místě) 
ukaž kde je strop. (ukazujeme na strop) 
 
Leze, šplhá, poskakuje,   (ukazujeme, že lezeme, poskakujeme) 
celý den se pohybuje.     (běh na místě) 
 
Na hlavě se drbají,         (drbeme se) 
skákání je moc baví.      (hopsáme) 
 


