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O ztraceném krtkovi

 je drobný černý tvoreček. Pod zemí si hrabe chodbičky 

a pátrá po potravě. Nejraději má červíky, larvy a nepohrdne 

ani ještěrkou. Na zahrádkách hromadí hliněné hromádky, 

které se jmenují . 

V Rokycanech jeden takový  žil. Od rána do večera 

hrabal různé chodbičky a komůrky, ve kterých si rád 

schrupnul. Jednou večer se  ztratil. Rozhodl se, že se 

trochu rozhlédne na povrchu země. Opatrně vystrčil hlavu 

a ohromeně zíral na prapodivné tvory. Nejprve zpozoroval 

jezero a v něm plavaly obrovské ještěrky. Po trávě se proháněli 

pruhovaní koně a na  odpočívaly kočky se skvrnami 

na kožichu. Znenadání na   ti prapodivní tvorové 

promluvili: „Dobrý den, drobný tvorečku, vítej v Africe. 

Ty ses ztratil?“  vystrašeně prohodil: „Ztratil a jsem 

. Kdo jste vy?“ „My jsme ,“ odpověděli 
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pruhovaní koně. „My jsme ,“ protáhly se na 

 kočky se skvrnami na kožichu. „A my ,“ 

zacvakaly zuby obrovské ještěrky. 

 se brzy se všemi skamarádil. V Africe se mu opravdu 

líbilo, a proto se rozhodl, že se do Rokycan vrátí později. 

Prožil spoustu legrace a poznal další prapodivné tvory jako 

 nebo . 

V Rokycanech se rozneslo, že byl  v Africe. Ostatní se 

tam chtěli také vypravit a prosili ho, aby jim ukázal správný 

směr. Jenže  měl strach, že by se sami ztratili, a proto 

raději rychle založil cestovní agenturu S   do Afriky 

a stal se průvodcem. 

Pokud se s ním do Afriky vypravíte, nezapomeňte si baterku. 

Trasa tam vede jedině pod zemí.

gepardi

krokodýli

žirafy
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Kdo to ví, odpoví, a kdo neví, tomu se napoví.?
1. Jak vypadá krtek?  

2. Co dělá krtek pod zemí?  

3. Jakou potravu má krtek nejraději?  

4. Co jsou to krtince?  

5. Co se stalo krtkovi z Rokycan?  

6. Kam se krtek ztratil?  

7. Jaká zvířata krtek v Africe potkal?  

8. Kde odpočívali gepardi?  

9. Jak vypadaly zebry?  

10. Co chtěli ostatní po krtkovi, když se vrátil  
do Rokycan?  

11. Proč se stal krtek průvodcem?  

12. Co nesmíte zapomenout, pokud se  
s krtkem vypravíte do Afriky?  


