
Pri potoku,pri vode.Pri potoku,pri vode.

 Na jar sa prebúdzaNa jar sa prebúdza
príroda okolo nás.príroda okolo nás.

 Aj v tomto potôčiku Aj v tomto potôčiku 
žije veľa zvieratiekžije veľa zvieratiek

 My si dnes My si dnes 
porozprávame o porozprávame o 
niektorých z nichniektorých z nich



živočíchy,ktoré žijú v potokochživočíchy,ktoré žijú v potokoch

 Rak riečny.žije Rak riečny.žije 
prevažne v prevažne v 
riekach,má rád riekach,má rád 
krásnu čistú vodu.krásnu čistú vodu.

 Chránené Chránené 
zviera,raky skoro zviera,raky skoro 
všade všade 
vyhynuli,pretože vyhynuli,pretože 
rieky sú znečistené.rieky sú znečistené.



ŽabkyŽabky

 Aj takéto malé Aj takéto malé 
vajíčka žijú v potoku vajíčka žijú v potoku 
ale aj rybníku a ale aj rybníku a 
všade kde je nejaká všade kde je nejaká 
vodička.vodička.

 Sú to žabie vajíčkaSú to žabie vajíčka



Ako žabky rastúAko žabky rastú

Keď malé žabky Keď malé žabky 
vyplávajú z vyplávajú z 
vajíčka,vyzerajú ako vajíčka,vyzerajú ako 
malé rybky,nemajú malé rybky,nemajú 
nohy, iba chvostík a nohy, iba chvostík a 
môžu žiť iba vo môžu žiť iba vo 
vode.vode.



Veľké žabkyVeľké žabky

 Žaby sú najčastejší Žaby sú najčastejší 
obyvatelia našich obyvatelia našich 
vodných tokov.vodných tokov.

 Sú obojživelníky.Sú obojživelníky.
 Znamená to že môžu Znamená to že môžu 

žiť aj vo vode aj na žiť aj vo vode aj na 
suchu.suchu.

 Je ich veľa druhovJe ich veľa druhov



Druhy žiabDruhy žiab

 Žaby kŕkajúŽaby kŕkajú
 najviac samčekovianajviac samčekovia
 hľadajú si samičky hľadajú si samičky 

manželkymanželky
 Pri kŕkaní sa im Pri kŕkaní sa im 

tvoria na lícach tvoria na lícach 
takéto balónikytakéto balóniky



žabyžaby

 Sú to užitočné Sú to užitočné 
zvieratázvieratá

 Chytajú škodlivý Chytajú škodlivý 
hmyz ako sú hmyz ako sú 
napríklad komárenapríklad komáre



Hmyz okolo vodných tokov a Hmyz okolo vodných tokov a 
nádržínádrží

 Komáre sú Komáre sú 
nepríjemmný nepríjemmný 
a otravný a otravný 
hmyzhmyz



Iné živočíchyIné živočíchy

 Toto je pijavica.Toto je pijavica.
 je škaredá ale aj je škaredá ale aj 

nepríjemná.nepríjemná.
 Kedysi ju ľudia Kedysi ju ľudia 

využívali na liečenievyužívali na liečenie
 Teraz to robia znovaTeraz to robia znova



Ďalší vodný živočíchĎalší vodný živočích

 Korytnačka,je tiež Korytnačka,je tiež 
obojživelníkobojživelník



vodavoda

 Zvieratká nežijú len Zvieratká nežijú len 
v potoku ale aj v v potoku ale aj v 
jazerách a jazerách a 
rybníkochrybníkoch

 Rozdiel medzi Rozdiel medzi 
potokom a riekou potokom a riekou 
nie je skoro žiadny.nie je skoro žiadny.

 Potok je menší a Potok je menší a 
rieka väčšia alebo rieka väčšia alebo 
veľkáveľká



Vodné nádržeVodné nádrže

 Vodné nádrže sú Vodné nádrže sú 
rôzne jazerá a rôzne jazerá a 
rybníky rybníky 

 V rieke voda tečieV rieke voda tečie
 V nádržiach voda V nádržiach voda 

stojí a neodtekástojí a neodteká



VtákyVtáky

 Pri vode žijú tôzne Pri vode žijú tôzne 
druhy vtákov druhy vtákov 

 Najznámejší je Najznámejší je 
bocian veľkýbocian veľký

 Živý sa hlavne Živý sa hlavne 
žabami a rôznymi žabami a rôznymi 
vodnými živočíchmi vodnými živočíchmi 
a rybkamia rybkami



Ďalšie vodné vtákyĎalšie vodné vtáky



Vodné vtáky Vodné vtáky 

 Vodné vtáky ako je Vodné vtáky ako je 
bocian,volavka,sa bocian,volavka,sa 
tiež nazývajú tiež nazývajú 
brodivce,lebo sa so brodivce,lebo sa so 
svojimi dlhými svojimi dlhými 
nohami brodia v nohami brodia v 
plytkej vode a plytkej vode a 
dlhými zobákmi dlhými zobákmi 
vyhľadávajú vyhľadávajú 
potravu.potravu.



UžovkaUžovka

 Častým obyvateľom Častým obyvateľom 
našich vodných našich vodných 
tokov  je aj užovka.tokov  je aj užovka.

 Je to užitočný Je to užitočný 
had,ktorý sa živí had,ktorý sa živí 
rôznym hmyzom a rôznym hmyzom a 
malými malými 
hlodavcami...ako sú hlodavcami...ako sú 
myši myši 
,hraboši,potkany a ,hraboši,potkany a 
iné potvorkyiné potvorky



Hmyz žijúci pri vode,vážky,komáre,sú aj krásne ale 
aj veľmi nepríjemné



Vypracovala: Naďa Vypracovala: Naďa 
FaltínkováFaltínková

Ďakujem za pozornosť.Ďakujem za pozornosť.


