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PL 7 Pseudokrasové jeskyně 
 
  Pojďte si společně přečíst příběh o obyvatelích jedné jeskyně v Beskydech. 
  Postavy: vypravěč, meta (pavouk), vrápenec (netopýr), sklepnice (motýl), píďalka (motýl),     
  vrásenka (plž)  
 

PŘÍBĚH Z JESKYNĚ 

Vypravěč: Do jedné jeskyně v krásném 
pohoří Beskydy se chtěli nastěhovat noví 
živočichové. A než se k podobné jeskyni 
půjdeme podívat, poslechněte si krátký 
příběh. 
     Před jeskyní se nejprve objevil létající 
tvor s podivným čumáčkem. Zajímalo ho, 
jestli už má jeskyně nějaké obyvatele. 
Zavolal do šera a ozval se mu tichý hlas. 
        

Meta: Jsem tady já, mám osm nohou a osm očí, tak si na mě dej pozor! Proč 

bych tě tu u nás v jeskyni měla vítat, kdo vlastně jsi? 

 

Vrápenec: Jsem vrápenec, jsem malý a přináším vám do jeskyně štěstí. Však 

koukni na můj čumáček, vidíš tu podkovu? 
 

Meta: Vypadáš úplně jako netopýr, ale ten čumáček je opravdu jiný, tak pojď 

dál, ty létající štěstí. 

Meta: A kde máš svou partu zahřívačů? Posledně tu byli netopýři s velkýma 
ušima a celou zimu se k sobě tulili. Co ty, pohádal ses s ostatními? 

 
Vrápenec: Ne, ne, ale už jsem ti říkal, že 
jsem vrápenec. A my vrápenci se ve spaní 
opravdu netulíme. Máme rádi svůj 
prostor a úplně si vystačíme se svými 
křidélky, do kterých se při spaní 
zabalíme. Vypadáme trochu jako 
támhleten lampiónek visící ze stropu. 
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Obrázek 3 

Obrázek 4 

Meta: To ale není žádný lampiónek, ale postýlka pro má mláďata. 
 

Vrápenec: Meto, sleduj mě, jak se umím zabalit. A té tvé postýlce pro mladé 

jsem opravdu podobný, jen jsem na dvou stopkách. 
 

Meta: No vážně, ale do mé postýlky se vleze 400 vajíček a do té tvé jen jeden 

vrápenec. Ale jsi mi vážně sympatický. Myslím, že tu klidně můžeš zůstat. 

A až přijde zima, budeš mi připomínat moje malé, o které se tu už druhým 

rokem starám. 

 

Vypravěč: Před jeskyni se zatím 

pomalým tempem doplazil krásný 

hlemýžď a taky se mu zalíbila. 
 

Vrásenka (mluví pomalu): Haaa-lóóó, 

jeee tuuu něěě-kdooo?  
 

Meta: To je tu dnes ale rušno! Jsem 

tu já meta a můj nový přítel vrápenec. Co jsi zač a proč tak pomalu mluvíš? 
 

Vrásenka: Jsem vrásenka okrouhlá a rychlé mluvení mě opravdu vyčerpává 
stejně jako rychlá chůze. Mohla bych tu s vámi žít? Je tu vážně příjemný chládek 
a já jsem už příšerně vysušená. 
 

Meta: A proč bychom si tě tu měli nechávat? K čemu nám budeš dobrá? 
 

Vrásenka: Nijak vás tu nebudu rušit, ale 

jak se tak koukám, kromě opravdu 

vydařených pavučinových výtvorů tu 

nemáte vůbec žádnou dekoraci. Slyšela 

jsem o jeskyních s krásnou krápníkovou 

výzdobou, ale ta tady není. Tak to bych 

vám to tu mohla zkrášlit svou jedinečnou 

ulitou. Budu tady taková vápenatá 

okrasa, jen putovní, co říkáte? 

Meta: No pro mě za mě si tu zůstaň, ale přidej do plazení, protože vysušený 

šnek u vchodu by nám tu tak ještě scházel. 
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Sklepnice a píďalka (mluví potichu): Zdravíme tě, slyšely jsme, co sis tu s metou 

povídala, ty „plazící se dekorace“. A trochu jsi nás urazila. Žádná výzdoba? Tak 

se podívej na naše krajková křidélka, vždyť jsou jako sametové okrasné 

koberečky na stěnách zámku. 

 
Vrásenka: Proč šeptáte, vůbec vás neslyším? 
 
Sklepnice a píďalka: No, my můry se s pavouky a vrápenci zrovna moc 
do hovoru nepouštíme. Znáš to: Meta, meta, můrožravá teta. Vrápenec, 
vrápenec, jde po můrách jak po cukru mravenec. To nás učili už ve škole. Tak ty 
jsi vrásenka? My jsme můry píďalka a sklepnice? 
 

Vrásenka: Píďanka a Slepice? Tak to mě moc těší, že vás poznávám. 
 

Sklepnice a píďalka (mluví důrazně): Pí-ďal-ka a sklep-ni-ce, ty vrásenko – 
vlásenko nahluchlá. Měli ti dát na stopky raději i uši. Meta a vrápenec o nás 
nevědí, ale je tu s nimi zábava. No a s tebou bude zábava zřejmě ještě větší. 
Lidé prý mají hlemýždě v uchu a ty jsi přitom, vrásenko, dočista hluchá. 
 

Vypravěč: A tak se počet obyvatel v jeskyni trochu rozrostl. My se k jedné 

takové jeskyni půjdeme podívat a tam si vás vyzkoušíme, co jste si z příběhu 

zapamatovali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


