
Knížka je určena dětem od 3 let,
které touží po morčátku. Obrázky 

srozumitelnou formou ukazují,
jak se o morčátko starat, co všechno 

potřebuje ke spokojenému životu 
a na co si dát pozor.
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Morče se dožívá 5 – 9 let! Budeš se o ně opravdu 
po celou dobu starat?

Souhlasí s koupí morčátka celá rodina?

Není někdo z blízkých alergický na zvířecí srst?

Mít zvířátko stojí peníze! Za klec, 
jídlo, podestýlku, lékaře… 

Máte doma vhodné místo, kam klícku s morčetem dáte?

Budeš mu pravidelně čistit domeček, i když se ti vůbec nebude chtít?

Morče může při průzkumech vašeho 
společného domova něco zničit! 
Ohlodat, počurat…

Za morčátko poneseš zodpovědnost, aby se mu 
něco nestalo a mělo pravidelně krmení a vodu!

Morče je společenské a nechce být 
samo. Budeš mít každý den čas se 
mu alespoň hodinu věnovat?



Morčátko je roztomilé a přítulné zvířátko.

Jí zeleninu a ovoce. Se sháněním krmení 
nebudeš mít velké starosti. 

Na proběhnutí mu stačí byt, takže s ním 
nemusíš chodit ven.

Rádo se nechá hladit a spinká pánovi na klíně.

Když je ochočené, nechá se krmit z ruky 
a bude tě vítat, když přijdeš ze školy.

Nikdy nebudeš sám.

Můžeš ho ukázat svým kamarádům 
a společně si hrát.

Když pojedeš s rodiči na prázdniny, 
snadno se o morčátko postará třeba 
babička.

Naučíš se odpovědnosti a starání se o druhé.
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My, morčata, pocházíme 
z Jižní Ameriky, kde jsme 
obývala nory ve stepích 
i mezi skalami.

Byla jsme vyšlechtěna 
z divokých morčat, 
která v Americe 
dodnes žijí.

Naše jméno vzniklo 
z dřívějšího názvu 
mořské prasátko, 
protože jsme k vám 
přicestovala přes moře.

Ze začátku jsme tu 
byla vzácná a chovaly 
nás jen bohaté děti ze 
šlechtických rodů.



Indiáni o nás říkali, 
že máme léčivé schop-
nosti, a používali nás 
k léčení nemocných.

Do Evropy nás přivezli 
námořníci v 16. století.

Protože se rychle rozmnožuje-
me, stala jsme se brzy součástí 
zoologických zahrad a nakonec 
i vašich domovů.

Naše předky a příbuzné si můžete 
v ZOO prohlédnout i dnes. Například 
divoká a lasicovitá morčata, kapybary, 
mary stepní nebo aguti.



saténové domácí

angora skiny

sheltie
rozeta

rex

alpaca
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Tak jako vy, 
lidé, i my, 
morčátka, 
jsme 
povahově 
různá…
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