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Ty si tiež také 

zvedavé zvieratko, 

chceli by sme sa 

o tebe niečo 

dozvedieť!

Ktoré je 

tvoje 

obľúbené 

zviera?

Koľko máš 
rokov?

Ako sa 
voláš?
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Predstav si: 
Aké jedlo si 

vyberieš, keby  
ho máš jesť  
každý deň?

Predstav si:  

Aké zviera si 

vyberieš ako svojho 

domáceho  

maznáčika?

Aká je 

tvoja obľúbená 

farba?

Máš 

radšej teplo 

alebo sneh?

Si ranné 

vtáča alebo skôr 

nočný vták?

Zvieratá

ZVEDAVÉ
OTÁZKY

A ODPOVEDE
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Čo je to 
vlastne 
živočích?
Živočíchy sú 
živé tvory, 
ktoré robia 
tieto veci…

Aby prežili, musia 
živočíchy prijímať 
potravu. Potrava pre 
nich znamená energiu 
na pohyb a rast.

Aj telesné výlučky sa 
nakoniec zužitkujú. 
Skarabeusovitým 

chrobákom, ako napríklad 
mne, sa slonie kakanice zídu 

na mnohé veci.

Všetky živočíchy 
privádzajú na svet  
mláďatá – túto 
schopnosť voláme 
mať potomstvo  
alebo reprodukcia.

1. Majú mláďatá

Väčšina živočíchov sa pohybuje, 
aby si zaobstarala potravu 
a vodu, našla bezpečné miesto 
a ušla pred nebez- 
pečenstvom.

Živočíchy používajú tieto 
zmysly: hmat, chuť, čuch,  
zrak a sluch, aby mali  
prehľad o tom, čo sa  
odohráva v ich okolí.

Výlučky sú zvyšky nestrávenej 
potravy, ktoré 
telo nepo- 
trebuje.

Všetky živočíchy sa rodia 
malé, postupne rastú, až kým 
nedosiahnu vek na to, aby sa 
samy začali rozmnožovať.

Dýchaním živočíchy 
privádzajú vzduch  

do svojich tiel. Kyslík 
obsiahnutý vo vdychovanom 
vzduchu potrebujú na všetky  
                  telesné funkcie.

Ja som sa postavil na vlastné 

nohy 30 minút po narodení.  

Kedy sa to podarilo tebe?

2. Dýchajú

3. Používajú zmysly

4. Pohybujú sa

6. Zbavujú sa telesných  
   výlučkov

7. Rastú

5. Prijímajú potravu

Tie listy vyzerajú 
chutne!
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Prečo krokodíly  
jedia kamene?
Pretože mäsitú korisť prehĺtajú vcelku 
a kamene im ju pomáhajú v žalúdku 
rozomlieť.

Kto sa živí zelenými  
časťami rastlín?

Listy a iné zelené časti rastlín  
chutia rastlinožravcom, napríklad 
leňochom. Táto potrava je niekedy 

skutočne tvrdá, a tak rastlinožravce 
strávia veľa času žutím.

Čo spôsobuje, že sú 
plameniaky ružové?

Plameniaky sú sfarbené  
doružova, pretože sa živia 
ružovými krevetami žijúcimi 
v slaných jazerách. Kŕmia sa 
s hlavami sklonenými dolu. Sú zvieratá  

prieberčivé v stravovaní?
Môžu byť! Niektoré druhy sa živia 

iba jedným typom potravy. Iné druhy, 
napríklad žraloky či medvede,  

zhltnú takmer všetko.

Vidíš tu niekoho 

kŕmiť sa s hlavou 

sklonenou dolu?

Mravčiare, ako 

napríklad ja, sa živia 

mravcami a termitmi – 

tisíckami jedincov denne! 

Z hniezd ich vylizujeme 

dlhým lepkavým jazykom.

Krokodíly sú jedny  

z najväčších mäsožravcov.  

Jeme ryby, vtáky, hlodavce, hady, 

jašterice, dokonca aj jelene 

a diviaky.
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