
Ahojte, dnes 
vám budem 
pomáhať ja. 
Volám sa 
Mačiak. 

 

 

 

 

 

 

 

 
          
         Behá v lese skokan bosý, 

na hlave si vešiak nosí. 
Čo je to?     ................................................... 
 
Prikrčil sa pod pníkom, 
malý chlapček s klobúkom. 
Čo je to? ....................................................... 
 
Vie sa o nej, že je z lesa, 
keď pracuje, skracuje sa. 
Čo je to?  ....................................................... 
 

 
Na chrbte si nosí dom 
a spí potom bosý v ňom. 
Čo je to?  ....................................................... 
 
 
 
Všetci veľkú radosť majú, 
keď ich z kríkov pozbierajú. 
Červené a sladké ako nektár, 
bude z nich sirup, či lekvár? 
Čo je to?  ........................................................ 

  



 

Zajac má oranžovo-hnedú farbu, pričom na hrudi a bokoch je srsť svetlejšia. Jeho 
veľkosť tela sa pohybuje medzi 50 - 70 cm a váži 4 - 5 kg. Má dobre vyvinuté 
zmysly, najmä zrak a sluch. Jeho veľké vypúlené oči sa skvele prispôsobujú šeru 
a tme. Výborným hmatových orgánom zajacov sú fúzy. Zajace sa pária od januára 
do augusta, teda okolo 7 mesiacov. Mláďatá sa rodia 3-4 razy do roka, živé, dobre 
osrstené a nie sú slepé. Hneď po narodení vedia behať. Podobajú sa na králikov, 
ale sú medzi nimi isté odlišnosti. Na rozdiel od králikov sú väčšie, majú dlhšie 
uši, hlavu a zadné končatiny. Žijú voľne, nemajú nory a pred nepriateľom dokážu 
rýchlo utiecť, avšak králiky žijú v podzemných norách a vychádzajú až večer. 
Zajace sú samotári, ale králiky žijú vo veľkých skupinkách. Zajac sa dožíva 10-12 
rokov a žije na trávnatých pastvinách, na lúkach, v lesoch a podobne. Živí sa  
trávou a bylinami, listami, korienkami a v zime aj kôrou. Zajac je bylinožravec. 

  



 

  

1. Ktoré zmysly má zajac najlepšie vyvinuté?............................................... 

2. Čím sa živí?................................................................................................... 

3. Vedia hneď po narodení mláďatá behať?.................................................... 

4. Koľko rokov sa môžu dožiť?........................................................................ 

5. Kde v prírode môžeme zajaca stretnúť?....................................................... 

6. Je zajac bylinožravec alebo všežravec?........................................................ 

7. Žijú radi vo veľkých skupinkách?................................................................ 

8. Akú farbu majú zajace?................................................................................. 

9. Koľko približne vážia?.................................................................................. 

10.  Aké rozdiely sú medzi zajacom a králikom?.............................................. 

.....................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meriam   20 - 30 cm     50 - 70 cm 

Najviac mi chutí   mäso             tráva 

Nájdeš ma   na lúkach        na púšti 

          Pri narodení    som slepý        vidím 

Vážim   4 - 5 kg          2 - 3 kg 



 

                                 

 

                                      Húta zajko pod lopúchom:                        
                                      Či ho vari klame zrak? 
                                      Čo sa to dnes stalo s lesom, 
                                      veď je všetko …………... 

 
                                      Pavúk miesto ………….. 
                                      naťahuje v tráve drôt, 
                                      čo sem ľudia zahodili, 
                                      keď zbúrali starý plot. 

 
                                     Veveričky s košíčkami 
                                     rozbehli sa pod …………… 
                                     klincami a črepinami 
                                     plnia prázdne komory. 

 
                                     Žabky-babky len sa smiali, 
                                     nedali si pokoja, 
                                     kým si sukne…………... 
                                     v čiernej mláke z oleja. 

 
                                    Motýle, tie dietky jari, 
                                     ešte stále neveria, 
                                    že kvietky, čo kvitnú v stráni, 
                                    sú len zdrapy……. 

 
                                   Aj slimáčik v dobrej vôli, 
                                   zahodil svoj nový ……... 
                                   a už sa vám usalašil, 
                                   toť ho – rovno pod hrncom! 

 
                                  A náš zajko pod lopúchom 
                                  smutne kyvká ……………... 
                                 Čo si počnem s takým svetom? 
                                 Ktože mi len poradí? 



Dúfam, že ste sa so 
mnou zabavili a niečo 
aj naučili. Už sa na vás 
teším niekedy 
nabudúce. 

 

   

          Marec bez vody, apríl bez............................................ 
         

 

 

 

       Keď na jar poletuje veľa pavučín, bude horúce ....................... 

 

 

 

       Studený máj v stodole ................................ 

 

 

 

       Na Juraja – lastovičiek návrat do rodného................ 

 

 

 

       Apríl v daždi, máj v....................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

       Prosíme rodičov, aby nám vyplnený koronalist zasielali odfotený na  adresu : detskepd@hnkpd.tsk.sk.  

   Vybrané fotografie vypracovaných koronalistov budú  zverejnené na facebook.com/hornonitrianska.prievidzi/. 
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