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J E D I N E Č N Á    A U S T R Á L I A 

“Ahoj Ninka!” 

“Ahoooj! Veľmi sa teším, že si sa vrátila Alexandra. Mala som krásny sen. Vieš o ktorej krajine sa 

hovorí, že má najkrajšiu prírodu na svete? O Austrálii?” 

“Rozprávaj!” 

“Predstav si že sme sa spolu ocitli uprostred nádhernej krajiny plnej najrôznejších zvierat, všade 

okolo nás plno zelene…" 

 Alexandra privrela oči a v duchu sa ocitla v krajine, ktorú jej Ninka opisovala. Kráčali spolu 

pod stromami popri rieke, keď ju zrazu Ninka chytila za rameno: 

“Zastaň, pozri kto k nám ide, vtákopysk!” 

“Ale ako nás môže vidieť a počuť, veď to predsa nedokáže. Ešte že si nás nevšimol. Vidíš ten 

zobák? Je veľmi podobný kačaciemu.” 

“Áno, vtákopysk je veľmi čudné zviera. A malé ako zajac!” 

“Je zaujímavé, že žije iba v Austrálii, nikde inde na svete. Vyzerá ako nevydarená skladačka — má 

kačací zobák, vydrie nohy a bobrí chvost. Poďme si ho pohladkať!” 

“Poďme!” 

 Ninka s Alexandrou sa chytili za ruky a opatrne sa blížili k vtákopyskovi, ktorý si ich zatiaľ 

vôbec nevšimol. Urobili opatrne prvý krok, druhý, tretí a už boli pri ňom celkom blízko, už sa ho 

takmer dotýkali. Ninka s Alexandrou opatrne natiahli ruky k jeho zobáku. Už im chýbal len 

kúsoček aby sa ho dotkli, keď v tom kdesi v diaľke začuli cinkanie. Bol to školský zvonček, ktorý 

ich vrátil z Austrálie priamo do ich školskej lavice. 
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Úlohy 

1. Odpovedajte na otázky. 

Komu sa sníval krásny sen? __________________________________________________________ 

Ktorá krajina má najkrajšiu prírodu? ___________________________________________________ 

Kto kráčal ku Ninke a Alexandre? _____________________________________________________ 

Môže vtákopysk vidieť a počuť? ______________________________________________________ 

Asi aký veľký je vtákopysk?  __________________________________________________________ 

 

2. Nakreslite vtákopyska podľa opisu v príbehu: 

3. Vymenujte aspoň 5 zvierat žijúcich v Austrálii. Pokojne si pomôžte atlasom alebo iným 

materiálom. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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4. Nájdite na mape vtákopyska. 

5.Doplň tajničku. 

1.K...A patrí medzi chránené živočíchy. Jeho zdrojom potravy sú eukalyptové listy. 

2. Najväčším austrálskym vtákom je pštros E.U 

3. K....N má silné zadné končatiny, silnejšie než predné. 

4. Jeho predok je azijský vlk. Austrálčania sa ho boja ako vlkov, je to pes D…O. 

5. J....A má srsť aj pichliače a trochu sa podobá ježkovi. Nemá zuby, potravu loví lepkavým 

jazykom. 

6. V Austrálii na každom kroku ohrozujú ľudí obrovské jedovaté pavúky, hady a obrie 

K....D..Y. 

7. Okrem nebezpečných krokodílov, má Austrália najviac úmrtí po napadnutí ŽR...... 

Zdroj: Školský lexikón A-Z, Ivona Březinová, Ivan Starý
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Výsledok tajničky 

Ktorý živočích je národným symbolom Austrálie? _______________________________________ 

 

S   R A K O M   N A   S T O L E 

 V jedno upršané popoludnie sme sa s mojou sestričkou Kristínkou hrali vedomostnú hru. 
“Kristínka, hádžeš kockou!” 
“Šesť?“ 
“Áno. Znamená to, že pokračuješ na políčko s otázkou.” 
“Hurá! To sa veľmi teším!” 
  

Rada sledujem svoju sestru, ako so zvedavosťou a zatajeným dychom čaká na otázku.  

“Ktorý živočích žije na Slovensku a nikdy v živote si sa s ním nestretla?”
“Rak!” 
 
 Zamyslím sa, prečo asi rak? Mám to! Mamka rozprávala, že na prechádzke popri Váhu, 
medzi koreňmi vodných rastlín zazrela malého vzácneho raka. Ale touto odpoveďou sa náš 
rozhovor nekončí. 

“Prečo vzácneho?” pýta sa Kristínka. 
“Pretože rak žije len v čistých vodách a je zákonom chránený.” 
“To znamená, že náš Váh je čistý. Môžeme sa teda z neho napiť? “ 
“To určite nie. Rak pomáha vytvárať zdravú rieku aj tým, že sa živí uhynutými živočíchmi.” 
“Čo myslíš, našli by sme aj dnes raka v našej rieke?”  
“Neviem, je ťažké ho zahliadnuť, rád sa skrýva, dokáže byť ukrytý aj niekoľko hodín. Koľko  
rakov je v našej rieke by nám mohli povedať rybári.” 

Hra končí po hodení šestky a zvyšok popoludnia strávime rozprávaním a listovaním v 
atlase zvierat. Kristínka sa nevie dočkať každej novej strany, aké záhady a prekvapenia nám 
prinesie. Zajtra už určite bude svietiť slnko a my sa vyberieme k Váhu hľadať raka a rybárov.  
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Úlohy 

1. Odpovedajte na otázky. 

Aké číslo hodila Kristínka kockou? ______________________________________________________ 

Kde mamka na prechádzke zazrela raka? ________________________________________________ 

Prečo je rak vzácny živočích?___________________________________________________________ 

Čím sa živí rak? _______________________________________________________________________

2. Mapa 

Obtiahnite hranice Slovenska na mape. 

Ako sa volá rieka, na ktorej mamka uvidela raka (rieka je vyznačená na mape)? ______________ 

Ktorá rieka tečie cez vaše mesto? ______________________________________________________

3. Vymyslite slová, v ktorých je ukryté slovo rak (napr. obec Rakoľuby, straka, atď.):  

 

 

 

_______________________________________________________________________________________ 

4. Poznáte niekoho v okolí, kto sa narodil v znamení raka?  

________________________________________________________________________________ 
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