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Meno februárového 
živočícha sa dozviete, 
keď vylúštite lipový 
rébus. 

podobne, ako sú stromy zakorenené v lese, aj my 
máme na Slovensku svoje korene. Aby sme našu 
krajinu lepšie spoznali, priblížime si ju v tomto 
čísle. Začať môžete napríklad tým, že si uvaríte 
zdravý lipový čaj. Lipa je totiž náš národný strom.    

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. 
Časopisom vás sprevádza Stromáčik, lesný duch, 
ktorý sa stará o zvieratá a rastliny v lese-nelese. 

Záleží nám na životnom prostredí, preto je časopis 
vytlačený na 100% recyklovanom papieri.

Objednávky na predplatné prijíma každá pošta 
a doručovateľ Slovenskej pošty. Objednávky do 
zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s., 
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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.
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10 ZASPIEVAJTE SI     

11 ČÍTATE S POROZUMENÍM?       

12 BZUČOVIA          

14 ŽIVOTABÁSEŇ O ZVIERATKU     
16 HĽADAČKA          

18 GALAXIA       

20 NAŠE PÔVODNÉ A NEPÔVODNÉ STROMY         

21 KAM PATRÍM?        
22 SLOVENSKÁ BRYNDZA              
24 DOKRESĽOVAČKA – VYFARBOVAČKA         
26 NÁJDI 10 ROZDIELOV         

27 HRA, SPRÁVNE ODPOVEDE     
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NA ČO SA MÔŽETE TEŠIŤ?



„Zbláznil si sa?“ skríkol tchor. „Veď je to ľadové ako cencúľová 
zmrzlina!“ „Ale kdeže,“ pousmial sa bobor a už bol v ľadovom potoku. 
O pár minút vyšiel na breh, sadol si vedľa tchora a privrel oči. „Tebe nie je 
zima?“ spýtal sa tchor. „Iba trochu. Preto mám zavreté oči a pomáham 
svojmu telu, aby sa vnútorne ohrialo. Tak posilňujem svoje zdravie.“ 
„Aj ja to chcem vyskúšať!“ vyskočil tchor s nadšením. „Postupne. Najskôr 
sa otužuj pod vodopádom.“ 

HLAVA PLNÁ 
OPIČIAKOV
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Len čo sa tchor priblížil k vodopádu, už sa triasol od zimy. „Zatvor 
oči a pomaly dýchaj. Skús zostať pokojný,“ nabádal ho bobor. „A vieš, 
že...“ „Ešte zostaň ticho. Sústreď sa, aby ti nebola zima,“ usmerňoval 
tchora bobor. Tchor ľadovú sprchu naozaj vydržal, a keď vybehol von, 
cítil sa veľmi šťastne. „Zajtra si to môžeme zopakovať až budeš pripra-
vený, zaplávame si spolu v potoku.“ „Ďakujem bobor, rád opäť prídem. 
Bol to naozaj nezabudnuteľný zážitok.“  
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Po ceste domov tchor rozmýšľal, ako nahovorí aj ostatné zvieratká, 
aby sa začali otužovať. „Počujte včely! Čo robíte pre svoje zdravie?“ 
Lesné včely vykukli zo svojho úľa ukrytého v dutine stromu. „My si 
vyrábame saunu.“ „To nepoznám. Ako to funguje?“ „Bzučíme si 
v chumáči a zvyšujeme teplotu okolia. Máme tu také teplo, až sa 
niekedy spotíme.“ „Zaujímavé,“ zamyslel sa tchor. „Ja sa zas každý deň 
poriadne prebehnem,“ pridala sa do rozhovoru srnka. „Pravidelný 
pohyb ma udržuje v zime fit.“ „Toľko možností. Ako zistím, ktorá 
je pre mňa tá správna?“ rozmýšľal tchor. „Zájdem za Stromáčikom 
a poradím sa s ním.“ 
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Stromáčik upratoval popadané konáre a popri tom si pospevoval. 
„Poradíš mi, ako žiť zdravo a vyhnúť sa chorobám?“ prihovoril sa mu tchor. 
„Môžeme sa o tom porozprávať. Už si niečo vyskúšal?“ zaujímal sa 
Stromáčik. „Otužoval som sa s bobrom. Ale včely hovorili, že sauna je lepšia 
a srnka zas preferuje každodenný beh.“ „Teplo, chlad a pohyb,“ to všetko 
sú spôsoby, ako posilniť naše zdravie. Ideálne, ak ich medzi sebou striedaš. 
A ešte jedna vec ti môže pomôcť.“ „Aká?“ vyzvedal tchor. „Hlad!“ „Čože? 
Keď celý deň nemôžem nájsť nič pod zub, tak si vlastne pomáham?“ 
„Presne tak. Mierne hladovanie ti vyčistí črevá. Hovorí sa totiž, že naše 
zdravie závisí práve od nich. Potrava, ktorú zješ, ovplyvní to, ako sa cítiš.“ 
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„Neviem, či to všetko zvládnem. Ja som trochu háklivý. Len ma 
niečo ofúkne a hneď som chorý. Nebude moja snaha zbytočná?“ 
pochyboval o sebe tchor. „Dobre, že si sa spýtal túto otázku. Inak by 
som zabudol na to najpodstatnejšie. Predstav si, že v tvojej hlave 
bývajú opičiaci a hovoria ti – si háklivý, si slabý, si chorý. Utíš ich!“ 
„Ako to mám urobiť?“ „Práve tým, že si zacvičíš alebo s chuťou zatan-
cuješ, že si dáš ľadovú sprchu alebo sa vyhreješ. Vtedy oni stíchnu.“
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„Choď preč ty makak jeden!“ vrtel sa do rytmu tchor. „To je moja 
hlava a nie tvoja!“ Po chvíli sa tchor zastavil: „Môžem ich navždy striasť 
z hlavy, aby ma už nikdy nerušili?“ Stromáčika otázka pobavila. „To je 
nemožné. Oni sú tam s nami a stále na niečo myslia. Môžeš ich jedine 
umlčať a oni postupne prestanú škriekať. Hlavne sa nenechaj nimi 
odradiť.“ „Ďakujem ti Stromáčik. Utekám teraz rýchlo do pelechu 
oddychovať a poriadne si pospať. Zajtra zavčas rána ma bude očakávať 
bobor. Už teraz sa veľmi teším.“ „Daj mi potom vedieť, ako sa ti darilo. 
Som zvedavý na tvoje úspechy,“ zakýval Stromáčik tchorovi na rozlúčku.
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Poznáte aj iné piesne, v ktorých vystupujú zvieratá?  

ZASPIEVAJTE SI
Priraďte zviera, ktoré vystupuje v pesničke.  

1. Maličká som,   pasiem. 

2. Kujem, kujem podkovičky  na nožičky. 

3. U susedov, tam je topoľ, tam je dievča ako . 

4. Na zelenej lúke sedí , prepletá nôžkami ako najviac. 

5. Močila konope, močila,  jej do čižmy skočila. 

6. Zjedzte ma, , zjedzte, už ma moja milá nechce. 

7. Po valasky od zeme, kto mi  zaženie. 

8. Pod horou, pod horou čierne  breše.

9. Páslo dievča  v tom zelenom háji. 

10. Išla  na tanec vyfintená veľmi. 

Ľudové piesne sú bohatstvom každého národa. Vznikali pri rôznych 
príležitostiach a zachovali sa ústnym podaním z generácie na generáciu.  
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ČÍTATE S POROZUMENÍM?
Zakrúžkujte správnu odpoveď.

Vypracujte si vlastný týždenný plán s aktivitami na udržanie zdravia.  

   OTUŽOVAL SA V ĽADOVOM POTOKU.   1.

   ZDRAVIE SI UDRŽIAVALI SAUNOVANÍM. 2.

   PRAVIDELNE BEHÁVA. 3.

   S KÝM BOJOVAL TCHOR VO SVOJEJ HLAVE?   4.

   ODPORÚČAL TCHOROVI DRŽAŤ PÔST.5.
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Vcíťte sa do situácie a rozhodnite, či je konkrétny bzučo vďačný  
alebo nevďačný  . Odpoveď nakreslite do žltých krúžkov a svoje 
rozhodnutie zdôvodnite.   
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Každý deň vyfarbite časť obrázka. Zelenou farbou, ak ste v daný deň 
vždy pekne poďakovali a červenou, ak ste si snahu iných nevážili. 
Na konci týždňa zhodnoťte, ktorá farba prevláda. 
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BOBOR VODNÝ 
Patrím medzi vodné cicavce, som najväčším európskym 
hlodavcom. Meriam okolo metra a vážim približne 
40 kíl. Aktívny som hlavne večer a v noci. 

Pôsobím ťažkopádne, no hustá srsť, plávacie blany, 
uzatvárateľné ušné otvory a sploštený neosrstený 
chvost, mi dovoľujú vydržať pod vodou aj 
15- 20 minút, dokonca aj v zime pod ľadom. 

Na očiach mám tretie, priehľadné viečko, vďaka ktorému 
vidím pod vodou. V tme sa orientujem pomocou fúzov. 
Medzi prstami zadných labiek mám plávacie blany. 

Môj chvost funguje ako kormidlo. Keď chcem zrýchliť, 
pohybujem ním nahor a dolu, keď sa vyplaším, 
plesnem ním o hladinu, aby som varoval ostatných.  

Vyhovujú mi dostatočne hlboké vodné toky a stojaté 
vody v nížinách a podhorských oblastiach. Tu si 
budujem hate, priehrady alebo aj vysoké poschodové 
vodné hrady. Stavajú ich samič ky, samčeky materiál 
prinášajú a podávajú. 

14
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Časť zimy prebývam vo vystlanom pobrežnom 
brlohu, nie som však zimný spáč. Na jar samica 

porodí 2-5 osrstených a vidiacich mláďat. 
Tie sú krátko po narodení schopné plávať 

a v 3. roku osídľujú vlastné teritóriá.  

15



ANGLIČTINA VÝSLOVNOSŤ NEMČINA  VÝSLOVNOSŤ

DUMPLINGS  [DAMPLINS] DIE NOCKERLN    [NOKELN]  

HAT  [HET] DER HUT    [HÚT]  

FOLK DRESS [FOLK DRES] DIE TRACHT  [TRACHT]

CAVE [KEIV] DIE HÖHLE  [HÚLE]

CASTLE [KÁSL] DIE BURG  [BURG]

HĽADAČKA
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V hľadačke sa vyberieme na fašiangový karneval, v ktorom sa ukryli aj veci 
alebo miesta typické pre Slovensko.

Koľko z nich patrí medzi jedlo, oblečenie a zvieratá? Nakreslite 
vlastný obrázok o Slovensku.  
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Veľké  žeravého plynu nachádzajúce sa vo vesmíre nazývame . 

Tie sa väčšinou vyskytujú v skupinách - galaxiách.  v týchto zhlukoch sú 

od seba veľmi vzdialené. Astronómovia ich vzdialenosti merajú vo svetelných 

rokoch. Jeden svetelný rok sa rovná dĺžke 9,5 bilióna kilometrov. Toto číslo 

predstavuje vzdialenosť, ktorú svetlo prejde za rok.

v  obiehajú okolo spoločného stredu - galaktického jadra rovna-

ko, ako obiehajú okolo . Naše  je jednou z viac ako 

200 miliárd tvoriacich našu pôsobivú špirálovú - dráhu.

GALAXIA

SLNKO

HVIEZDA

PLANÉTA

GALAXIA

GULE

MLIEKO

Okrem špirálovitého tvaru existujú aj oválne alebo tvoriace 

nepravidelný zhluk . Koľko  je vo vesmíre? Je ich toľko, 

že ich nie je možné spočítať. Najbližšie k nám sa nachádza Andromeda, 

ktorá obsahuje vyše 450 miliárd .
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ČO BUDETE POTREBOVAŤ:

POSTUP:

plytký tanier, lyžičku, igelitové alebo 
papierové vrecko, vidličku, biely jogurt, 
kakao, mandarínku, jedlé ozdobné 
guľôčky, redší lekvár

Lyžičkou rovnomerne rozotrite vrstvu 
bieleho jogurtu na tanier. Mandarínku 
ošúpte a do stredu umiestnite 2 mesiači-
ky. Prizdobte lekvárom, ktorý v menších 
kôpkach umiestnite aj po celom tanieri. 
Vidličkou vytvorte špirálu smerom 
od mandarínky až k okrajom. 
Kakao nasypte do vrecka a odstrihni-
te jeden rožtek asi 0,5 cm. Sypte 
kakao po špirále, ktorú ste si pred-
kreslili. Následne dozdobte svoju 
galaxiu jedlými guľôčkami. Pred 
zjedením odporúčame galaxiu na 
pamiatku odfotiť a potom vám 
už len prajeme 
dobrú chuť! 

Vytvorte si galaxiu s mliečnym základom, ktorá bude veselá, hravá, 
pestrá, zaujímavá... no jednoducho chutná. Nezabudnite, že základom 
galaxie je jadro a hviezdy okolo neho. 

VYROBTE SI VLASTNÚ 
GALAXIU

GULE

MLIEKO
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Listnaté stromy na Slovensku sú zastúpené mnohými druhmi. Poviete si, 
sú také hrubé a staré, je ich tu toľko, istotne tu rastú odjakživa. Nie je to 
však pravda. Niektoré stromy sa k nám dostali náhodou z iných krajín 
alebo boli dovezené. Svojou existenciou ohrozujú a nedovolia rásť pôvod-
ným druhom. Pôvodné druhy stromov ohrozujú aj kyslé dažde, znečistené 
ovzdušie, erózie, narušenie biodiverzity či ničenie škodcami. Venujte 
preto špeciálnu pozornosť pôvodným druhom a snažte sa ich chrániť.

Priraďte list k stromu a pomenujte ho.

Prejdite sa po svojom okolí a všimnite si, ktoré z týchto stromov 
rastú aj u vás?

NAŠE PÔVODNÉ 
A NEPÔVODNÉ STROMY

Ak sa chcete o stromoch dozvedieť viac, navštívte našu 
stránku  www.stromzivota.sk, prípadne využite QR kód.

4

D

3

C

2

B

1

A



21

Žijeme v našej galaxii, na tejto planéte, svetadiely a ďalej? Ako sa volá vaše 
mesto alebo obec, na akej ulici bývate? Zamysleli ste nad tým niekedy? 

Vytvorte si zaujímavú pomôcku a zistite, kde máte práve teraz 
zapustené svoje korene. 

KAM PATRÍM?

Ak papiere nezlepíte spolu, ale zopnete ich len štipcom alebo sponkou, 
môžete sa s nimi zahrať zoraďovaciu hru. Každý dostane jeden obrázok 
a úlohou skupiny je zoradiť ich v postupnosti, ako za sebou nasledujú.

Z papierov vystrihnite štvorce, kruhy, 
elipsy alebo obdĺžniky tak, aby boli od seba 
zmenšené vždy o približne rovnakú časť. 
Dobré je, keď najhrubší papier necháte ako 
najväčší naspodku a najtenší alebo priesvitný 
umiestnite nahor. Na každý z nich v takej 
časti, ktorú bude vidieť, napíšte postupne 
vždy konkrétnejšie miesto, kam patríte 
a nakreslite k tomu výstižný obrázok. 
Napokon jednotlivé listy navrstvite a zlepte, 
respektíve zopnite. Spoločne si v kruhu 
povedzte, kam patríte. Čo máte spoločné 
s kamarátmi a kde sa vaše cesty rozchádzajú?

ČO BUDETE POTREBOVAŤ:

POSTUP:

NÁPAD:

6 papierov rôznych farieb, nožnice, pravítko, 
ceruzku, farbičky alebo fixky, lepiacu pásku



Bryndza je unikátny výrobok z ovčieho mlieka, ktorý 
zachováva všetky jeho pôvodné zložky a najlahodnejšia 
je práve jej májová verzia. Z historického hľadiska patrí 
tento mliečny výrobok k jedným z mála potravín, 
ktorým možno bez váhania priradiť nefalšovaný 
slovenský pôvod. Podľa písomných záznamov bola 
prvá bryndziareň v Detve zriadená už v roku 1787.  

Bryndza má nespochybniteľne neprekonateľné vlastnosti, ktoré vznikajú 
v mliečnej zrazenine počas procesu jej zrenia. Ten spôsobuje, že sa v nej 
doslova premnožia priateľské baktérie mliečneho kvasenia - probiotiká, 
ktoré majú blahodárne účinky na ľudský organizmus. V jednom grame 
bryndze sa nachádza asi miliarda týchto prospešných mikroorganizmov 
približne dvadsiatich druhov. Na porovnanie probiotický jogurt obsahuje 
len 1 až 2 druhy živých mliečnych baktérií. Pravidelná konzumácia bryndze 
dokázateľne znižuje hladinu škodlivého cholesterolu, pozitívne účinkuje 
pri prevencii rakoviny hrubého čreva, zažívacích problémoch, alergických 
ochoreniach, rednutí kostí, cukrovke, zvyšuje imunitu a dokonca znižuje 
krvný tlak.

Slovenská bryndza sa zaraďuje medzi takzvané funkčné potraviny, ktoré 
nielenže nasýtia, ale aj pozitívne ovplyvňujú zdravie človeka.

SLOVENSKÁ BRYNDZA
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Aké bryndzové jedlá máte najradšej? Pirohy, nátierku, halušky či 
demikát? 
V ktorom ročnom období je bryndza najlepšia? Čo myslíte, prečo? 

JAR LETO JESEŇ ZIMA



Pravá ovčia bryndza sa vyrába z ovčieho syra. Ten vznikne 
po reakcii ovčieho mlieka so syridlom. Následne poodkvapkaní 
vody sa syr suší v malých bochníkoch pri teplote 22 stupňov asi 
týždeň. Potom sa lisuje zaťažený 2 dni. Po očistení sa pomelie, 
premiešava a dosolí.  
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K tejto téme si môžete pozrieť aj naše video zo série Potraviny. 
Navštívte stránku www.stromzivota.sk, prípadne využite QR kód.

Zoraďte obrázky výroby bryndze do správneho poradia. 

A B

C

D E

http://www.stromzivota.sk
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DOKRESĽOVAČKA
VYFARBOVAČKA



2525

Precestujte s farbičkami celé Slovensko. Špeciálne si označte miesta, 
ktoré poznáte. Akým dopravným prostriedkom ste tam boli? 

Pomocou nášho kompasu ľahko určíte svetové strany. Kde leží vaša obec 
alebo mesto? Čo sa nachádza od vás na sever, na juh, západ a východ?
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NÁJDI 10 ROZDIELOV

26
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Zahrajte sa hru s riekankami. Najprv si vyberte toho, kto bude ako prvý 
vyberať farbu prsteňa. Naučte sa vyčítanku. 

Rozdajte deťom farebné loptičky alebo guľôčky a každé si svoju skryje. 
Pochytajte sa za ruky a vytvorte kruh. Ten, kto ostal vo vyčítanke ako 
posledný, stojí v kruhu. Všetci kráčajú dokola a hovoria riekanku: 

Ten, kto má modrú farbu guľôčky sa stáva nahá-
ňajúcim a snaží sa pochytať čo najviac detí. 
Kto zostane ako posledný nechytený, bude 
v budúcom kole v strede vyberať farbu prsteňa.

Dieťa v strede povie farbu, ktorú chce, napríklad modrú.
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STRATENÝ PRSTEŇ  

SPRÁVNE ODPOVEDE
str. 2: BOBOR VODNÝ
str. 10: 1-C, 2-J, 3-H, 4-B, 5-G, 6-D, 7-A, 8-F, 9-E, 10-I
str. 11: 1.- bobor,  2.- včely, 3.- srnka, 4.- s opicami, 5.- Stromáčik
str. 12: vážka, včela, húsenica -   , lienka, komár -   
str. 16: 5x jedlo, 3x oblečenie, 2x zviera
str. 20: javor mliečny 1-D, breza previsnutá 2-C, buk lesný 3-B, dub zimný 4-A
str. 22: Jar, pretože majú vtedy ovce najviac živín z jarnej paše.
str. 23: 1A, 2C, 3E, 4D, 5B

Jeden, dva, tri, kto k nám patrí. Jeden je tu medzi nami, čo sa 
schoval do tej slamy. Nech je to tá lebo on, vyhoďme ho z kola von! 

Vylievala z okna vodu von! Vyliala tiež zlatý prsteň. 
S akým očkom bol?

Pozri, či ho máš ty!



NOVINKA:  Kamienková čítanka - skvelá hra pre malých objaviteľov.

Set obsahuje:
• 31 ručne maľovaných kamienkov 
• 18 obojstranných kartičiek
• praktické vrecko

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

Naučte sa skladať slová a spoznajte pri tom slovenské stavovce.

Zapojte sa každý mesiac 

do Enviropátračky a vyhrajte 

pekné ceny. Viac informácií 

o súťažných úlohách nájdete na 

www.stromzivota.sk.


