
Hádanka č. 6 : 

Som dravý cicavec. Mám kožuch sivej farby. Žijem najmä vo svorkách, kde vládne hierarchia 

– od alfy po omega. Žijem v častiach Ruska, Európy a Kanady. Mám veľmi dobre vyvinutý 

čuch, sluch a zrak. Som plachý a človeka sa bojím. 

 

Hádanka č. 5 : 

Som veľký hladovec z čeľade vevericovité. Obývam hranaté oblasti Strednej a Južnej Európy. 

Žijem najmä v Alpách, Tatrách, Pyrenejách...Živím sa takmer všetkými rastlinami , zrnom, 

hmyzom, pavúkmi ale aj červami. Som dlhý asi 42-84 cm a vážim asi 4-8 kg. Mám krátku a 

širokú hlavu, končatiny s ostrými pazúrmi a veľmi hustou srsťou. Farba : oči- tmavšie- 

dohneda, srsť- sivohnedá, žltohnedá. 

 

Hádanka č. 4: 

Som žltá, kvitnem na jar, no môžeš sa so mnou stretnúť aj v lete. Deti si zo mňa pletú 

venčeky na hlavu. Sú mnou pokryté skoro všetky polia a záhrady. Mám malinké žlté 

lupienky, ktoré keď rozkvitnú, vyzerajú ako zubaté slniečko.  

 

Hádanka č. 3 : 

Som stredne veľký druh obojživelníka . Som najrozšírenejší európsky zástupca čeľade, 

rozšírený v Západnej Ázii, Juhozápadnej Afrike a najmä v južnej a strednej časti Európy. 

Najčastejšie sa zdržiavam v blízkosti čistých lesných potôčikov a studničiek, kde sa 

rozmnožujem. Potravou sú mi najmä dážďovky, mäkkýše alebo hmyz, ktoré lovím za 

súmraku v noci. Som robustný obojživelník s krátkymi končatinami, pomerne dlhým a silným 

chvostom a malou hlavou so zaguľatenou tlamou a vypuklými očami. Ako dospelý jedinec 

som dlhý 18 – 28 cm. Najčastejšie sa objavujem s čierno sfarbeným telom so žltými škvrnami 

alebo pruhmi. Moja koža je lesklá a hladká. Na prelome októbra a novembra sa pred 

nepriaznivým zimným počasím schovávam do podzemia, kde sa drží približne stála teplota. 

Jed, ktorý vylučujem zo žliaz za očami, nie je pre človeka príliš nebezpečný, ak sa však 

dostane napr. do očí, spôsobuje zápal, zvonku dráždi sliznice. Pre menšie živočíchy, ktoré sa 

ma snažia napadnúť, môže spôsobiť silné svalové kŕče a zníženie krvného tlaku, spojené s 

náročnejším dýchaním. Jed vo väčšom množstve potom môže takého živočícha aj zabiť. 

Vďaka tejto schopnosti nemám takmer žiadneho prirodzeného nepriateľa, najväčším 

nebezpečenstvom je pre mňa človek . 

 

Hádanka č. 2 : 

Som najväčšia voľne žijúca mačkovitá šelma v Európe s dĺžkou tela od 80 do 130 cm, dĺžkou 

chvosta 25 cm. V minulosti som bola takmer vyhubená, no vďaka ochrane sa moja populačná 

hustota zväčšila. Obývam najmä boreálne lesy a lovím malé a oslabené kopytníky srnčej a 

diviačej zveri.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hádanka č. 1 : 

Som sťahovavý vták. Z teplých krajín sa k vám vraciam v apríli. Žijem v mestách i na 

dedinách. Staviam si hniezda, najčastejšie ich vidieť na múroch budov. Sú z blata a stebiel. 

Lepím ho slinami a vystielam si ho perím. Vo voľnej prírode nehniezdim. Som hmyzožravý 

vták. Lovím vo vzduchu počas letu. Otvoreným zobáčikom chytám hmyz, ktorý je mojou 

jedinou potravou. Perie mám čiernej farby s kovovým leskom. Čelo a hrdlo sú červené. 

Spodná časť tela je svetlejšia – biela. Spoznáš ma podľa dlhého vidlicového chvosta. Nohy 

mám tenké s ostrými pazúrikmi. Po zemi chodím zriedka a veľmi ťarbavo. Vajcia znášam do 

hniezda. Po pätnástich dňoch sa z nich vyliahnu holé a bezmocné mláďatá. My rodičia ich 

kŕmime hmyzom. Mláďatá opúšťajú hniezdo asi po troch týždňoch.  

 
 


