
Poznáš ma?  
 

Do tajničky sme ukryli jednu z našich lesných šeliem. Akú?  

Dozvieš sa, keď prídeš na to, aké zvieratká prišli o sebe porozprávať. 

 

1. Ahoj, som všežravec, znamená to, že nepohrdnem koreňmi, hľuzami, lesnými plodmi a keď 

mám možnosť, dám si mäsko. V zime, keď je nedostatok potravy, tak sa skryjem do brloha na 

zimný spánok. Som pomerné veľký, mávam dva až tri metre a nosím hnedý kožúšok. Poznáš 

ma? 

2. Mám dlhý chvost, krátke nohy, vyzerám byť tučná, ale to len skresľuje môj hustý, bohatý a 

mäkký, väčšinou hnedo-ryšavý kožúšok. Mám rada mäso, menšie cicavce, najmä hraboše a 

vtáky. Žijem na celom Slovensku najmä v listnatých aj ihličnatých lesoch. Poznáš ma? Hádaj 

kto som. 

3. Žijem vysoko v horách, viem sa šikovne pohybovať na skalách. Mám krátke parôžky, ktoré sú 

na konci zahnuté dozadu. Kto som? Napoviem, žijem vo Vysokých Tatrách. 

4. Mám čierne perie a žlto-oranžový zobáčik. Žijem v lese, ale nájdete ma aj v parkoch a 

záhradách. Nemám rád vysoké hory, živím sa hmyzom, ale aj rastlinou potravou. Poznáš ma? 

5. Som hlodavec, pretože mám hlodavé zúbky, žijem na stromoch. Na zimu si robím zásoby, aby 

som mala čo jesť. Mám huňatý chvost, kožúšok mám zvyčajne červenohnedý a pohybujem sa 

veľmi rýchlo. Kto som? 

6. Keď som bola ešte malá, mala som na kožúšku biele fliačky, zmizli, keď som vyrástla. 

Jedávam najmä byliny a občas lesné plody. Patrím k párnokopytníkom - moje kopýtko je 

rozdelené na dve časti, mám aj krátke parôžky. Volám sa… 

7. Žijem v lese, som mierumilovný a čistotný. Bývam v nore, na jeseň veľmi priberiem, aby som 

mohol v noci dobre pospať. Mám krátke nohy s piatimi prstami a veľkými pazúrmi, pomáhajú 

mi pri hrabaní. Som všežravec, zjem, čo príde, dážďovky, hmyz, hraboše, vajíčka, semienka a 

bobule, korienky a keď je najhoršie, aj zdochlina je dobrá. Spoznal si ma?  

8. Budem stručný. Som najväčšia európska sova. Viac nepotrebuješ vedieť :)  Volám sa …. 
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