
Bocian Maťko 

Započúvajte sa kamaráti. Poznáte komu patrí tento zvuk? Hovorí sa, že toto zvieratko nosí šťastie, nový život a je symbolom 

blahobytu. Každoročne sa na jar vracia z Afriky do svojich hniezd. Čierno-biele sfarbenie dopĺňa červená farba zobáka. Už 

asi tušíte. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Ciconia_ciconia_bill-clattering.ogg 

Áno, je to bocian. Náš jediný vták, ktorý sa hlasom neprejavuje. Na hniezde občas syčí, najdôležitejším zvukom je však 

hlasité klepanie zobákom, ktoré však podľa vyjadrovaných pocitov môže kolísať v hlasitosti aj vo výške.  

Zamýšľam sa nad otázkou, prečo narástol bocianovi taký dlhý krk a také dlhočizné nohy. Chceli by ste aj vy vedieť rozuzlenie 

tejto záhady? Prečítajte si rozprávku od Miroslava Sanigu. http://snaturou2000.sk/rozpravka/bocian-biely 

Pýtate sa, či už bociany prileteli? Čo myslíte, koľko ich už máme späť na Slovensku? Svoje predpoklady overte na 

nasledujúcom linku: http://www.bociany.sk/nestcards/firstarrival 

• Poznáte čísla znázorňujúce počty príletov?  

• Kedy k nám priletel úplne prvý Bocian?  

• Aké by sme mu vymysleli meno?  

• Kedy ich priletelo najviac? Aký to bol deň? (pondelok, utorok...) 

Premýšľate, čo v tejto chvíli bociany robia? Staňte sa špiónmi a prostredníctvom online kamier nazrite do ich hniezd. 

Online sledovanie bocianov na Liptove a v Tatrách je dostupné na portáli http://www.kukaj.sk/ 

Verím, že budete mať šťastie a na niektorom z hniezd sa Vám podarí vidieť Bociana bieleho. Všimli ste si v čom sa jednotlivé 

hniezda odlišujú? Z čoho sú vyrobené, kde sú postavené? A čo mláďatká? Videli ste ich v hniezdach? Aké mali sfarbenie? 

Tento rok ich čaká  úplne prvá cesta do Afriky.  

Ako ďaleko je tá Afrika? Bociany preletia až 15 000km. Za deň dokážu preletieť aj 450km. Viete si predstaviť koľko to je? 

Pokúste sa vzdialenosť prirovnať nejakej trase, ktorú ste spolu s deťmi absolvovali. Bocian letí rýchlosťou od 28 – 61km/hod. 

Počas najbližšej jazdy autom môžete deťom predstaviť, ako rýchlo ten bocian letí. 

Prečo sa bociany sťahujú do teplých krajín? Čo myslíte? Dôvodom je nedostatok potravy počas zimných mesiacov. Živí sa 

žabami, rybami, hadmi, hmyzom a malými cicavcami... 

Zaujímavosť: Počas odpočinku za poludňajších horúčav či v noci bociany stoja na jednej nohe, hlavu si stiahnu medzi 

lopatky a zobák ukrývajú do peria na hrudi. Vyskúšajte to aj vy       

Dobrodružstvo s bocianom Maťkom 

Prv než sa vydáte na dobrodružnú cestu za bocianom, popremýšľajte, kde vo Vašom okolí by mohlo byť hniezdo bociana.  

• Z čoho je postavené?  

• Myslíte, že sa už vrátili bociany z Afriky?  

• Žije v hniezde sám?  

Zabaľte ruksak, ďalekohľad a vydajte sa na bocianie dobrodružstvo. Zvuk bociana môžete nahrať na telefón, pokúste sa 

spraviť fotografiu bociana. Cestou zbierajte tenké konáriky, trávu a pod. Po návrate domov svoje pozorovanie zakreslite. 

Z nazbieraných konárikov sa pokúste vyrobiť vlastné hniezdo. 

• Koľko bocianov ste videli? 

• Aké mali sfarbenie, boli tam aj mláďatká? 

• Kde bolo ich hniezdo umiestnené? 

K hniezdu sa pravidelne vracajte a pozorujte život bociana.  

Čítame o bocianoch: Poznáte knihu Bocian Maťko, ktorú napísala Helena Haraštová? Ak ju nemáte doma v knižnici, 

pripájam v prílohe. Veľa zábavy s bocianím dobrodružstvom      . 

Zdroje:  

http://www.bociany.sk/, http://snaturou2000.sk/zivocichy/bocian-biely 

Vypracoval: Zuzana Čatlochová, SMŠ Lobelka Liptovský Mikuláš, marec 2020 
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