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ÚVOD

Milý čtenáři, 
svět zvířat je plný nejrůznějších roztomilých 
mláďátek, jejich rodičů a zvířecích rodinek.

V téhle knize bych ti chtěla pár
z nich představit!

Některá mláďata žijí se svými rodinami 
dlouhou dobu, jiná musí velmi rychle dospět 

a osamostatnit se. 

Všechna zvířata ale chtějí, aby jejich mláďata 
byla silná a zdravá – stejně jako my, lidé. 

Doufám, že se ti tahle kniha bude líbit, naučíš 
se něco nového a připomeneš si,

jak báječně různorodá je říše zvířat.

7.



DELFÍNI
se vzájemně označují

speciálními zvuky,
tak jako se my

oslovujeme jmény. 

DELFÍNi



Březí samice delfína zpívá
mláděti ve svém bříšku,

a ono tak po narození
pozná její hlas.

9.



NETOPÝŘI

Netopýři
často rodí

mláďata zavěšení
hlavou dolů.

Pupeční šňůra pak funguje
jako jisticí lano,

po kterém mládě vyšplhá k matce, 
pokud se jí nepodaří

zachytit ho křídly. 



11.

Když se netopýří máma
potřebuje s mládětem někam 

přesunout, přitiskne si ho k břichu, 
netopýrek se pevně chytí

a můžou letět. 

BATMAN!
máma


