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Zručnosti a schopnosti, ktoré môžete spolu so Stromáčikom u detí rozvíjať: 

Viac informácií o jednotlivých zručnostiach nájdete na stránke Stromu života.

Meno septembrového hmyzu sa dozviete, keď vylúštite rébus.

prázdniny sú za nami a začíname spoločne nový 
školský rok.  Pripravil som pre vás mnoho noviniek. 
Som zvedavý, ako sa vám budú pozdávať. Prajem 
vám veľa úspechov a teším sa, že opäť spolu 
o kúsok podrastieme. 

 KRITICKÉ MYSLENIE  

  KOMUNIKAČNÉ

  POSTREHOVO-PAMÄŤOVÉ

    POHYBOVÉ

   SOCIÁLNO-EMOČNÉ 

   GRAFOMOTORICKÉ                  

 VEDECKO-TECHNICKÉ

 UMELECKO-KREATÍVNE

 MATEMATICKO-LOGICKÉ
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Stromáčik je časopis pre šikovných predškolákov 
a mladších školákov, pripravený odborníkmi na 
environmentálnu výchovu. Je vydávaný s podporou 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

® Použité obrázky a texty sú originálnym 
autorským dielom slovenských odborníkov a 
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Strom života, o.z. 
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V lese-nelese sa na stromoch objavovali už prvé listy zafarbené 
štetcami pani Jesene. Slniečko však stále príjemne hrialo a jeho lúče sa 
odrážali na hladine jazierka, ktorá tak vyzerala ako pozlátená.  
Veverička sa opierala o konárik a vyzerala zadumane.  „Hm, ako by som 
to vymyslela? Musí predsa existovať nejaké riešenie?“ mrmlala si 
popod ňufáčik a popri tom sa škrabkala labkou po hlave, šúľala si štetinky 
na chvoste a šuchorila chĺpky na ušiach. „Asi sa musím najskôr najesť. 
Už na rozmýšľanie nemám energiu.“ A tak vybehla po strome a vhupla 
do dutiny vysokého duba. Chrumkajúc takmer čerstvý lieskovec jej 
myšlienky zaleteli ďaleko do minulosti. 

Spomínala, aké bolo krásne, keď sledovala v zime na zamrznutom 
ľade korčuľujúce sa deti z horárne. Držala palce obom. Chlapec už bol 
výborným korčuliarom, za to dievčatko sa ešte len ako-tak dokázalo 
udržať na korčuliach. Po krátkom čase sa však veľmi zlepšilo, až sa 
zdalo, akoby jej korčule prirástli k telu a v zamrznutej aréne predvádzala 
dychberúce piruety či skoky. Pri druhom oriešku jej zasa na myseľ prišli 
preteky vo vodných športoch, ktoré predčasnom s kamarátmi 
zorganizovali. Priateľ tchor sa tam preslávil svojou odvahou a 
prekonaním strachu. „Užili sme si vtedy kopec zábavy. Škoda, že už 
tchor v našom lese nebýva,” zaspomínala si.

VŠETKO JE MOŽNÉ
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Mal také zvláštne špeciálne nôžky, ktoré ho dokázali udržať 
na hladine. Vôbec sa nenamočil, skrátka totálny zázrak.“ „Tak to je, moja 
milá, úplný nezmysel! Niečo také nemôže existovať. Skús sa postaviť 
na vodu a uvidíš, čo sa stane. Chacha, že stáť na vode, chichi, že sa 
nenamočíš!” Ježko sa otočil a rozbehol preč, pričom ešte z diaľky bolo 
počuť jeho smiech. „Musí sa to nejako dať! Istotne existujú dajaké 
papučky, ktoré ma unesú na vode. Nepomýlila som sa, to stvorenie sa 
po hladine prechádzalo, behalo i cúvalo,” utvrdzovala sa vo svojej pravde 
veverička. „Verím ti, kamarátka moja.“ Veverička zdvihla hlavu a 
pousmiala sa. „Sojka, poraď mi, chcem sa korčuľovať po vodnej hladine.“   

„Veee - vee - rič- ka! Kde si a čo robíš?” zakričal na ňu zdola ježko. 
Jeho pišťavý hlas ju vytrhol zo spomienok a vrátil do reality. Prehltla 
posledný kúsok lieskovca, vybehla zo skrýše, aby zakývala návštevníkovi. 
„Ahoj, idem  hneď za tebou dolu!“ „No veď asi musíš. Lebo neviem, ako 
by som sa ja dostal tak vysoko. To by bolo nemožné.” „Ale prosím ťa, 
istotne by sa dal zhotoviť nejaký vynález, ktorý by ježkom pomohol lietať 
alebo aspoň chodiť hore-dole po stromoch,” nedala sa veverička. „Ako sa 
hovorí, všetko sa dá, keď sa chce. A keď trošku potrápiš svoju pichľavú 
hlavičku, istotne niečo vymyslíš. Chcela som vlastne o niečom podobnom 
s tebou hovoriť. Ráno som sa bola osviežiť pri jazierku. Najprv sa mi 
zdalo, že zle vidím, ale po hladine sa prechádzal zaujímavý živočích. 
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Keď sojka odletela, veverička mala dilemu. Pôjde za svojim snom alebo 
to celé nechá tak? Veď aj bez korčuľovania na vode sa dá krásne žiť. 
Pochrúme dva-tri oriešky, vyspí sa a bude dobre. Potom sa zháčila. „Veď nič 
nestratím, ak sa to nepodarí. Vyskúšam to!“ Nasledovali hodiny a dni 
merania, hľadania vhodného materiálu, majstrovania, miešanie lepu 
z medu od včiel, nekonečné skúšky, mokré labky,  no nevzdávala sa.

„Ja neverím! Ako si to dokázala?” kričal nadšený ježko, keď videl 
výsledok ako prvý. „Nooo, nebolo to úplne ľahké, ale mám to. Môžem sa 
prechádzať po hladine, ba i tancovať. Ak chceš, poradím ti, ako na to,” 
odvetila hrdo mladá vynálezkyňa. K pochvale sa pridala aj sojka: „Som 
na teba hrdá, vedela som, že sa nevzdáš. Si naozaj veľmi múdra. Tak čo, 
kedy pripravíme vystúpenie pre zvieratká v lese? Bude to šokujúce, 
neuveriteľné predstavenie, na ktoré sa bude ešte dlho spomínať.“

Obe kamarátky sa spoločne vydali k jazierku a zastavili sa až na jeho 
brehu. Sojka podala priateľke široký javorový list. „Vyskúšaj, či bude 
plávať alebo sa ponorí na dno!“ „Pláva, pláva!“ veselo zakričala ryšavka. 
„Ale je ľahučký. Ja predsa dačo vážim. Pozri, ak sa naň postavím...“ 
A čľup, hneď bola labkou vo vode. „To nevadí. Prvý pokus sa nie vždy 
podarí. Možno ich budeš musieť vyskúšať ešte sto, ale postup poznáš. 
Obrň sa trpezlivosťou,“ posmeľovala ju sojka. „Uvedom si, že každý 
pokus predstavuje jednu lekciu, ktorou sa veľa naučíš nielen o plávajúcich 
papučkách, ale keď budeš pozorná, tak aj o sebe.“ „A ty mi nepomôžeš? 
Veď si predsa kamarátka, nenechávaj ma tu samú!” „Musím už ísť. Som 
dohodnutá so Stromáčikom. Zaujíma ma však, aké pokroky dosiahneš. 
Už teraz si predstavujem tvoje krasokorčuliarske vystúpenie a chôdzu 
po ligotajúcej sa hladine.”  
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RÝMOVAČKY
Do veršíkov týkajúcich sa rozprávky dokreslite správne 
slová. Ako pomôcku využite spodné štyri obrázky. 

10

SKÚSENOSŤ
Čínsky filozof Konfucius napísal, že k získaniu múdrosti vedú tri cesty. 
Prvou je skúsenosť, druhou je pozorovanie a treťou je premýšľanie.

Každá skúsenosť môže byť pre vás dôležitou príležitosťou, ako sa niečo 
nové naučiť. Napríklad, ak by ste sa nikdy neudreli, nevedeli by ste, čo 
je to bolesť. Stratenie obľúbenej hračky nás zas učí byť pozornejšími. 
Skúste sa na chyby pozerať cez okuliare skúsenosti. Zrazu sa chyby 
alebo zlé riešenia vytratia a zostane len poznatok, ktorý vás posúva 
ďalej. Keď si nadobudnutý poznatok v danej situácii pomenujete, 
prestanete mať strach, že urobíte chybu. Do ďalších činností sa tak 
pustíte s o to väčšou radosťou.

Pri získavaní skúseností sa vám môže stať, že sa vec nepodarí 
dotiahnuť do konca na prvýkrát. Chce to však len tréning a odhodlanie. 
Prípadne využite náš tip – pohár plný povzbudenia. Vezmite si 
pohár a nastrihajte si farebné papiere. Na každý pásik napíšte jedno 
povzbudenie. Napríklad: Nabudúce to zvládnem. Mám dosť času 
na tréning. Zasa som o kúsok mudrejší/ia. V neľahkých časoch sa 
obsahom pohára povzbuďte.  

Pokúste sa zmeniť nižšie uvedené vety na povzbudivé. 

„Hotový mám projekt celý,

 lepidlo mi dali ........................... .“

„Vytvorme to spolu v dvojke,“ 

vraví veverička .......................... .

„Určite to musí ísť! Veď 

na vode plával ........................... .“

„Myslím, že to pôjde ťažko,“ 

otočil sa radšej .......................... . 

1. 2.

3. 4.

OBLIAL SOM SA, SOM NEŠIKOVNÝ. 

PO TEJ ÚZKEJ LAVIČKE NIKDY NEPREJDEM.

NEVIEM SA TIE CUDZIE SLOVÁ NAUČIŤ. 

PÍŠEM PRÍŠERNE A NEČITATEĽNE. 

A C DB
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Ako podľa vás príbeh skončí? Čo si mucha kúpi? Zdôvodnite váš záver. 
Môžete si vybrať z ponúknutých zdôvodnení alebo doplňte vlastné. 

Mucha sa po zvážení rady
od komára rozhodla, že si kúpi:                                                                      . 

Zdôvodnenie:
1. Keď jej na kúpu vecí nebudú peniaze stačiť, požičia si od niekoho.
2. V zime je dôležitejšie mať teplý stan ako letovú skúšku.
3. Poradil jej to komár - dobrý kamarát, ktorý sa nikdy nemýli.
4. Obe veci mucha potrebuje. Keď nebude mať dosť peňazí, nájde 

spôsob, ako si ich zarobiť.
5. Zima je ešte ďaleko. Teraz je dôležité, aby mucha mohla lietať. 

Úkryt na zimu vyrieši neskôr.
6.  

Ktoré zdôvodnenie je podľa vás najmenej múdre a prečo?
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    HĽADAČKA
V prvom dieli nášho hľadačkového seriálu sa ocitnete pred neznámou 
stavbou. Vyzerá ako dom so záhradou, no o jej stave radšej pomlčíme. 
Vymyslite na základe obrázku príbeh, nájdite nižšie uvedené 
predmety, rozdeľte ich na výtvory človeka a prírody.  

Opíšte kamarátom predmet, ktorý práve 
hľadáte. Pozor, nesmiete ho presne 
pomenovať. Úlohou ostatných je hľadanú 
vec uhádnuť. Príklady: Hľadám ozdobnú 
nádrž s vodou a vodotryskom. Hľadám 
termálny alebo studený prameň, ktorý 
vystrekuje spod zeme vodu.

Vyhľadajte si 
v slovníkoch, ako sa 
jednotlivé výtvory 
povedia v cudzom 
jazyku, napríklad 
v angličtine alebo 

nemčine.
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KORČULIARKA 
OBYČAJNÁ
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PATRÍM MEDZI BZDOCHY, KTORÉ ŽIJÚ NA VODNEJ HLADINE. ŽIJEM 
V STOJATÝCH, POMALY TEČÚCICH VODÁCH ALEBO V ZÁHRADNÝCH 
JAZIERKACH.  V HOJNOM POČTE SA VYSKYTUJEM V CELEJ EURÓPE,  
 
PO VODNEJ HLADINE SA POHYBUJEM VĎAKA MNOŽSTVU MALÝCH 
CHĹPKOV - BŔV. DOKÁŽEM PO NEJ NIELEN CHODIŤ, ALE AJ SKÁKAŤ. 
BRVY OBSAHUJÚ MASTNÝ VOSK, KTORÝ MA UDRŽÍ NA HLADINE. 

MÁM ŠTÍHLE A PRETIAHNUTÉ TELO. MERIA 
PRIBLIŽNE JEDEN CENTIMETER, NO MÔŽE 
BYŤ AJ DVAKRÁT DLHŠIE. NA HLAVE MÁM 
UMIESTNENÝ PÁR DLHÝCH TYKADIEL, KTORÉ 
SLÚŽIA NA ZACHYTENIE PACHOVÝCH STÔP. 

ZO ŠIESTICH NÔH V TROCH PÁROCH 
JE PREDNÝ KRATŠÍ, VYUŽÍVAM HO 
NA UCHOPENIE POTRAVY. STREDNÝ  MA 
POHÁŇA PO HLADINE, NO A ZADNÉ 
NOHY MI SLÚŽIA AKO KORMIDLO. ICH 
POLOHA OVPLYVŇUJE SMER POHYBU. 

POHYBUJEM SA RÝCHLYMI TRHAVÝMI 
POHYBMI. 

ŽIVÍM SA MENŠÍM HMYZOM, VODNÝMI PAVÚKMI ČI MLÁĎATAMI 
POTÁPNIKOV. ZO SVOJEJ OBETE NAJSKÔR VYSAJEM TEKUTINY, ABY 
ZOSLABLA. POTOM JU VEĽKÝMI HRYZADLAMI UŽ LEN DÔKLADNE 
POCHRÚMEM.  

AKTÍVNA SOM OD MARCA DO OKTÓBRA. RADA SA ZDRUŽUJEM 
DO POČETNÝCH SKUPÍN. PÁRIME SA V LETE. SAMCE SA 
SNAŽIA CVRLIKANÍM KRÍDEL PRILÁKAŤ SVOJU NASTÁVAJÚCU. 
ROZMNOŽOVACÍ RITUÁL PREBIEHA NA VODNEJ HLADINE. 

SAMIČKA SI DO PIATICH DNÍ VYBERIE MIESTO, KDE NAKLADIE 
DESIATKY AŽ STOVKY VAJÍČOK. NESTARÁ SA O NE. PO 2-3 TÝŽDŇOCH 
SA MLADÉ KORČULIARKY PREHRYZÚ NA SVET. VYVÍJAJÚ SA 
BEZ ŠTÁDIA KUKLY. VODU OPÚŠŤAJÚ AŽ NA JESEŇ. DOSPELÉ JEDINCE 
PREČKAJÚ ZIMU NA VANKÚŠIKOCH Z MACHU. 
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Korene , ktorý plánujete zasadiť, namočte na 1 deň do . 

  by mala byť minimálne 50 cm široká i hlboká. Na jej spodok 

nalejte 10 litrov . Ak je  príliš suchá pridajte ešte 5 až  

10 litrov . Následne nasypte organické hnojivo. 

vložte do . Dbajte o to, aby bol jeho kmeň nad úrovňou 

.  upevnite o oporu, ktorú sa snažte umiestniť čo 

najbližšie ku . Pred zasypávaním  uchopte a jemne ním 

zatraste – takto odstránite vzduch v okolí . Potom hlinu okolo 

stromu prihrňte a popritláčajte.  zarovnajte zmiešaním  a 

, ktorá zostala pri vykopávaní , približne centimeter  

pod úrovňou                           .  Okolo           vytvorte misku z , aby 

  pri polievaní  neodtekala preč. 

ZASAĎTE STROMY

ZEM               VODA                  KMEŇ                  STROM

    KOREŇ     SUBSTRÁT                     JAMA            PÔDA   

Voda má množstvo zaujímavých vlastností. Ak necháme vodu v otvorenej 
nádobe, postupne sa jej objem zmenšuje. Znamená to, že kvapalina sa 
postupne premieňa na paru. Tento proces nazývame vyparovanie.

Prečo sa voda vyparuje, aj keď ju nezohrievame? Predstavte si vodu v miske. 
Namiesto tekutiny však vidíte malé guľôčky – molekuly. Tieto guľôčky sa 
neustále pohybujú a do seba narážajú. Keď sa molekule podarí odskočiť 
od povrchu kvapaliny, zmení sa na paru, ktorá uniká do priestoru.     

Na rýchlosť vyparovania vody má vplyv teplota, veľkosť jej 
povrchu, ale aj množstvo pár nad jej povrchom. Rôzne druhy 
kvapaliny sa vyparujú rôzne rýchlo.

VYPAROVANIE VODY 

Zistite viac o tom, prečo je dôležité sadiť stromy. Vyskúšajte si aj ďalšie aktivity zamerané na vyparovanie. 

VYSKÚŠAJTE SI, 
AKO FUNGUJE VYPAROVANIE

Nájdite v svojom okolí kaluž a 
obkreslite ju kriedou. Následne ju 
pozorujte a vyznačujte 
si, ako sa zmenšila.

Na noc zakryte trávnatú plochu a 
chodník pohárom obráteným hore 
dnom. Ráno sa pozrite na výsledok. 
Kde prebehlo vyparovanie? 

2.

1.



MÚDRA LIESKA
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ORIEŠKOVÉ VÍLY
 Tancujú po lese, skrývajú sa, aby ste ich nenašli a občas vám 
pošepkajú úryvky z lesných tajomstiev. Vyrobte si ich s nami. 

prírodný materiál - lieskovce, žalude, listy, 
paličky, pierka, bavlnky, kvety, tavnú pištoľ, 
fixku 

BUDETE POTREBOVAŤ:

POSTUP:

Z lieskovca vytvorte hlavu a spojte s telom – 
listom, kvetom, paličkou. Následne prilepte 
ďalšie časti tela. Na hlavu upevnite kvietok 
ako klobúk alebo pierka – vlasy. Víly 
dotvorte, spevnite prípadnými bavlnkami. 
Napokon dokreslite fixkou oči. 

TIP: Vytvorte vašim 
orieškovým vílam domček, 
najlepšie z čisto prírodných 
materiálov. Ideálne vonku,  
blízko stromov. Zamyslite sa, 
kde by asi rady bývali a čo 
u nich doma nesmie chýbať.

Lieska je ker veľkých rozmerov, väčšinou dorastá do výšky 
5 metrov. Jej kôra mení farbu počas života z hnedej na 
sivú. Jej listy majú vajcovitý tvar s pílkovitými okrajmi.  

Podľa keltskej mytológie lieska s deviatimi 
orieškami obsahuje všetku múdrosť sveta.
Oriešky predstavujú víly, ktoré slúžia duchovi liesky.

Jednou z vlastností, ktoré 
sa lieske pripisujú je, že  
v ľuďoch prebúdza fantáziu 
a tvorivosť. 
Odpradávna sa tiež hovorí, 
že dokáže nachádzať vodu, 
preto jej konáriky použí-
vajú prútikári pri hľadaní 
podzemných prameňov. 

Táto drevina nemá pevný kmeň a dožíva sa pomerne krátky čas. 
Traduje sa, že má magickú silu. Vraj keď pod ňou spíte, môžete 
mať živé sny. Dokonca také, čo sa splnia.  

Plody sú oriešky, nazývajú sa lieskovce. Dozrievajú na jeseň.  
Používajú sa najmä pri výrobe sladkostí, pečiva alebo 
rôznych koláčov.  

Listy majú liečebné účinky. Pomáhajú pri hojení 
rán, kŕčových žilách alebo poruchách nervovej i 
obehovej sústavy.  
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POVOLANIE ČO VÁS BAVÍ?
Cieľom zamestnania je zárobok. Pri ňom človek 
vykonáva nejakú pracovnú náplň, za ktorú dostáva 
odmenu - výplatu. Na zamestnanie sa človek pripravuje štúdiom a 
nadobúdaním praktických zručností.

Povolanie má širší význam - môže a nemusí byť v konkrétnom čase aj 
zamestnaním. Sú ľudia, pre ktorých je práca ich koníčkom, poslaním alebo 
sa venujú niečomu, čo ich skrátka baví. Povolanie im potom prináša radosť, 
zmysluplnosť a naplnenie. Ak vás práca nebaví - je len zamestnaním, časom 
ju môžete vnímať ako „drinu, otročenie alebo lopotu”. Ideálom teda je, ak 
peniaze zarábate prostredníctvom povolania. Stretli ste už človeka, ktorý sa 
do práce teší? Akými vlastnosťami sa vyznačoval?

Spomeňte si, čo vás bavilo ako malé dieťa. Akú 
hru ste mali najradšej? Pri akých aktivitách ste 
cítili pocit spokojnosti? Nad čím ste najradšej 
fantazírovali? Práve tieto spomienky vám 
môžu odhaliť vaše povolenie. 

Ak sa vám spomienky nevybavujú alebo vás 
baví príliš veľa rozličných vecí, nehľadajte 
svoje povolanie nasilu. Jedného dňa vám to 
„docvakne”. Zatiaľ sa venujte objavovaniu 
vašich silných stránok. Ak sa odvážite 
vyskúšať viaceré záujmové činnosti napríklad 
vo výtvarnom, tanečnom, keramickom alebo 
environmentálnom krúžku, spoľahlivo zistíte, 
či vás daná činnosť baví alebo nie. 

Zamyslite sa nad tým, čo vás baví alebo aké sú vaše obľúbené činnosti. 
Prideľte nižšie uvedeným oblastiam body od 0-5.
(0 = nezaujíma / nebaví ma, 5 = veľmi ma to baví / vynikám v tom)  

 ZVIERATÁ

PRÁCA S ĽUĎMI

 UČENIE OSTATNÝCH

JAZYK A REČ

 MATEMATIKA

 UMENIE

 TECHNOLÓGIE

ŠPORT A POHYB

VEDA A VÝSKUM

AKO NÁJSŤ VLASTNÉ POVOLANIE? 
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HORÚCE REAKCIE
Ak zmiešame rôzne látky, prebehne medzi nimi reakcia (napr. zmiešaním 
vody a múky vznikne cesto). Pri niektorých reakciách sa však uvoľňuje aj 
teplo a to buď samovoľne alebo na základe počiatočného dodania energie 
(napr. po zapálení).
Zoznámte sa s vybranými vynálezmi, ktorých súčasťou sú aj „horúce“ 
reakcie. Napadnú vám aj iné príklady využívajúce teplo?
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PUŠNÝ PRACH:

DYNAMIT:

LASER:JADROVÉ ŠTIEPENIE:

jeho korene siahajú až do 7. - 9. storočia nášho 
letopočtu a to do Číny. Pôvodne sa používal v liečiteľstve, 
kde sa prikladal na nezahojené a otvorené rany. Obsahuje palivo 
(drevené uhlie alebo cukor), okysličovadlo (liadok alebo dusičnan) a síru, 
aby mohla reakcia prebehnúť. Rozpínajúce sa plyny, dusík a oxid uhličitý, 
zabezpečujú hnaciu činnosť. Pri reakcii vznikne i množstvo dymu.

Ide o chemickú reakciu, kde sa ťažšie jadro bombarduje neutrónmi. Naruší 
sa tým jeho stabilita a rozloží sa na dve časti. V tomto procese vznikne veľké 
množstvo energie a uvoľní sa niekoľko ďalších neutrónov. Tie spôsobia ďalšie 
štiepenie iných blízkych jadier a vzniká tak reťazová reakcia. Tento proces 
nastáva za malý zlomok sekundy. 
Štiepené jadrá uvoľňujú miliónkrát 
viac energie ako uhlie alebo dynamit. 
Z tohoto dôvodu je jadrová energia 
veľmi silným zdrojom energie.

je výbušná zmes vynájdená Alfredom Nobelom v roku 
1867. Používal sa ako bezpečná banská trhavina. Obsahoval 
nitroglycerín, žíhaný diatomit a sódu. Časom sa z neho stal 
zbrojársky tovar - obsahujú ho granáty i míny.

S laserom sa stretávame v mnohých zariadeniach 
(tlačiarne, DVD mechaniky, rezacie zariadenia alebo 
meracia prístroje). Laser je najčastejšie zložený z trubice, na ktorej 
koncoch sa nachádzajú šošovky (sklá). Vnútro trubice môže byť vyplnené 
plynom, kryštálmi alebo kvapalinou. Svetlo, ktoré vpustíme do trubice sa 
odráža medzi zrkadlami a materiál, ktorý sa v nej nachádza ho zosilňuje. 
Vytvorené svetlo uniká cez malý otvor v trubici v podobe laserového lúča. 
Vynálezca lasera za svoj objav získal Nobelovu cenu, ktorá je najvyšším 
ocenením pre vedcov. 

Ak chcete vidieť naživo chemickú reakciu, kde oheň dokáže doslova 
čarovať, vyskúšajte si s nami nasledujúci pokus. Pozor, realizujte ho výlučne  
s pomocou a pod dohľadom dospelého. 

cukor, sódu bikarbónu (hydrogénuhličitan sodný), 
etanol, širšiu plechovku, odmerku alebo čajovú 
lyžičku, zápalky, piesok.  

BUDETE POTREBOVAŤ:

POSTUP:

Plechovku postavte hore dnom, na vrch 
nasypte vrstvu piesku. Cukor a sódu spolu 
zmiešajte v pomere 8:1, použite odmerku 
alebo lyžičku. Prstom vytvorte malú 
jamku v strede. Následne piesok navlhčite 
etanolom a do priehlbinky nasypte zmes 
cukru so sódou. Nasleduje časť výlučne 
pre dospelého - piesok zapáľte. Pozorujte 
čo sa bude diať a nezabudnite mať pri sebe 
nádobu s vodou na prípadné hasenie.  

FARAÓNOVE HADY
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ČLOVEK A JEHO TELO SÚSTAVY ORGÁNOV
Jednotlivé sústavy orgánov nášho tela majú špeciálnu úlohu. Pomocou 
nich dýchame, hýbeme sa, vylučujeme nepotrebné látky, myslíme, 
rozmnožujeme sa. Vyfarbite krúžok pri každom orgáne podľa sústavy, do 
ktorej patrí. 

Sú rôzne názory na to, ako sa človek vyvinul  
do dnešnej podoby. Isté však je, že neustále 
prechádzame vývojom a tak ako ostatné živé 
organizmy na planéte, prechádzame evolúciou. 

Ľudské telo je úžasný, živý, dýchajúci a zložitý 
mechanizmus. Kdekoľvek sme a čokoľvek robíme, 
sme vo svojom tele. Máme receptory, rozum, kosti 
a svaly. Naše telo neustále prijíma, spracováva a 
vylučuje, aby nás udržalo nažive. Ak ochorieme, 
naše telo dokáže pomocou takmer neuveriteľných 
mechanizmov obnoviť harmonický stav a baktérie 
alebo vírusy, ktoré ho napadli, zničiť. Samozrejme 
nie vždy sa to podarí. 

Vedci neustále objavujú nové a nové poznatky 
o ľudskom tele. Na to, aby ste svojmu telu 
rozumeli, musíte ho poznať. 

Čo vám príde na myseľ, keď sa povie MOJE TELO? Odpovede si zapíšte a 
nehodnoťte.

TIP: Obkreslite si na papier vlastnú ruku a opíšte ju aspoň 
desiatimi prídavnými menami.

ČREVÁ

PĽÚCA

OBLIČKY

SRDCE

ZUBY

ŽALÚDOK

SVAL

MOZOG

DÝCHACIA

POHYBOVÁ TRÁVIACA VYLUČOVACIA

OBEHOVÁNERVOVÁ OPORNÁ

KOSŤ
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DOKRESĽOVAČKA
VYFARBOVAČKA

Vstúpte do fascinujúceho sveta dinosaurov. Veľkí, malí, draví i okrídlení, 
podvodní i obrnení... Objavujte ich so Stromáčikom počas celého roka.
Dinosaury žili v období druhohôr. Táto etapa Zeme sa člení na 3 obdobia. 
Zoraďte ich do správneho poradia a priraďte ich ku trojici dinosaurov.

JURA TRIAS KRIEDA
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NÁJDI 10 ROZDIELOV
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Spoznávať stromy je zaujímavé.
Vezmite si kancelársky papier a 
kriedu. Priložte ho na ľubovoľný 
strom a prejdite po ňom pomaly 
kriedou. Pri správnom prítlaku, 
sa vám zobrazí štruktúra kôry. 
Podľa atlasu, internetu alebo 
mobilnej aplikácie zistite názvy stromov vo svojom okolí. Vyrobte každému 
z nich peknú menovku a pripevnite ju na konár alebo kmeň, aby bola 
viditeľná. Takto si mená stromov zapamätáte celkom ľahko a naučíte ich aj 
všetkých, čo pôjdu okolo. 
Ak sa radi naháňate a beháte, zahrajte sa na „výmenu stromov“. Každý hráč 
sa postaví k jednému stromu. Vyvolávač nemá žiaden strom a stojí v strede 
medzi ostatnými. Buď zakričí názov stromu, kedy sa vymenia medzi sebou 
len tí hráči, ktorí pri vyvolávanom strome stoja  alebo dá pokyn „výmena“, 
kedy sa vymieňajú všetci navzájom a nikto nesmie ostať na pôvodnom 
mieste. Ten, komu sa strom neujde sa stáva v ďalšom kole vyvolávačom. 
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STROMOHRY

SPRÁVNE ODPOVEDE
str. 2: KORČULIARKA OBYČAJNÁ

str. 11: 1.C, 2.A, 3.B, 4.D. 
str. 13: úloha nemá správnu alebo nesprávnu odpoveď
str. 14:  človek: most, bazén, fontána, veža, rebrík, stolička, lampa, dom, cesta; 
              ostatné je dielo prírody
str. 27:  kosť - oporná; sval - pohybová; mozog - nervová; zuby, žalúdok, črevá
               - tráviaca; pľúca - dýchacia; srdce - obehová; obličky - vylučovacia
str. 29:  1. trias - spodná trojica zľava Plateosaurus, Eoraptor, Coelophysis
 2. jura - stredná trojica zľava Apatosaurus, Stegosaurus, Allosaurus
             3. krieda - vrchná trojica zľava Tyrannosaurus rex, Velociraptor, Troodon
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Záleží nám na životnom prostredí. 
Preto je Stromáčik vytlačený na 100% recyklovanom papieri, ktorého výroba 

je CO
2 
neutrálna, nepoužívajú sa pri nej optické zjasňovače a bielenie chlórom. 

Papier sa hrdí nasledovnými environmentálnymi značkami:

Založte si Klub Stromu života 

a systematicky rozvíjajte potenciál 

vašich detí v Akadémii Stromu života. 

V rámci Akadémie máte k dispozícii:

• online databázu námetov na aktivity a pracovné listy na stiahnutie 

• každá aktivita má priradené kompetencie, ktoré u detí rozvíja  

• evidenciu absolvovaných aktivít a progresu detí  

• osobnostný test, pomocou ktorého odhalíte talent dieťaťa

Zapojte sa každý mesiac 

do Enviropátračky a vyhrajte 

pekné ceny. Viac informácií 

o súťažných úlohách nájdete na 

www.stromzivota.sk.

Naše školské Eko-zošity formátu A5 alebo A4,

čisté alebo linajkové. Šetrné k prírode, zdobené

autorskými stromáčikovskými ilustráciami. 


