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Milí naši malí kamaráti! 

 

Na potulkách s  „Prírodovedkom“  pod Krasínom ste si určite všimli také malé, aj väčšie 

potvorky. Lezú po stromoch, lietajú z kvetu na kvet alebo sa len tak skrývajú pod kameňom. Máme na 

mysli motýle a všelijaké chrobáčiky, skrátka „hmyz“. Pod tričkom, na vláskoch, alebo na nohe nás 

vedia poriadne vystrašiť. Niekedy nás vystraší to aké sú malé, inokedy ich tvar či farba. Čo už len od 

nich môžeme čakať? Uštipnutie, alebo uhryznutie. Je prirodzené, že z vecí ktoré nepoznáme máme 

strach. Na lúke a v lese tieto tvorčeky veľmi ľahko prehliadneme. A to je veľká škoda!  Viete vôbec 

kamaráti čo to ten hmyz je? Sú to všelijaké menšie, väčšie nohaté potvory. Niektoré majú tykadlá, 

niektoré krídla. Vedia dobre loziť, ale mnohé z nich vedia aj lietať. Ich telo je zložené z troch častí – 

hlavy, hrude a bruška. Nemajú chrbticu, preto im hovoríme bezstavovce. 

 Aby ste sa mohli s motýľmi a chrobáčikmi lepšie zoznámiť, poďte s nami: 

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna záhradka. V tej záhradke stál „ hmyzí hotel“. Že neviete čo 

to je ? Ak si nedokážete predstaviť, čo to ten „hmyzí hotel“ je predstavte si drevenú debničku, veľký 

črepník, alebo nepotrebnú zásuvku zo starej skrine. V komôrkach, ktoré naplníte drevom, slamou, 

lístím alebo šiškami sa udomácni hmyz. Hotel im ponúkne útočisko.  Ak si takýto hotel vyrobíte, 

pomôžete nielen chrobáčikom ale aj záhradke. Ako? Motýle, lienky, samotárske včely, ploštice 

a všelijaké iné potvorky pomôžu pri opeľovaní rastliniek a stromov, ale aj pri ničení škodcov. Na nich 

si mňam, mňam – pochutnajú. Požiadajte však o pomoc svojho tatina, dedka, uja – skrátka niekoho 

dospelého.  

Čo budeme potrebovať? 

- drevenú debničku (alebo veľký črepník, nepotrebnú zásuvku zo starej skrine a i.) 

- šišky  

- staré lístie 

- drevo s kôrou, bez kôry 

- slamu, bambus 

- namočený kartón 

- kúsky papiera 

- kúsky starej tehly s dierkami 

- črepníky (hlinené, kamenné alebo keramické) ak chcete prilákať aj žabky 

Ako budeme postupovať? 

- vyberte správne miesto v záhradke ( pri výbere správneho miesta v záhradke sa poraďte 

s dospelými) 

- pripravte si drevenú nádobu 

- výplň hotela (šišky, staré lístie, konáriky, drevo s kôrou a i.) navrstvite postupne do 

pripravenej nádoby 

- hotel umiestnite na pripravené miesto 

- potom už len pozorujte aké potvorky sa do hotela nasťahujú. 

Aké miesto pre hotel vyberieme? 

- Miesto by malo byť pevné a rovné. Hmyz má rád chladné, tienisté miesta. Ideálne je ho 

postaviť vedľa živého plota, jazierka, alebo nádrže s vodou. Dobrý nápad je vysadiť v blízkosti 

hotela kvety. Hostia si na to potrpia! 
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Ako sa o hotel treba starať? 

- Keď sa doň nasťahujú drobní hostia, raz za čas im treba upratať. O rok im môžete vymeniť 

slamené, šiškové a drevené postieľky. Je to celkom jednoduché. 

Kto sa vo vašom hoteli ubytuje? 

- Najčastejšie sú to motýle, ucholaky, čmeliaky, včely samotárky. Môžu to byť aj lienky, 

ploštice, dážďovky a pavúky. 

Hmyzí hotel pomôže skrášliť záhradku u vás doma, alebo balkón. Za odmenu môžete pozorovať, kto 

k vám priletí. Inšpirovať sa môžete aj tu: https://www.albatrosmedia.sk/tituly/21804743/hmyzi-

hotel/ 

 Prajeme vám, milí kamaráti, veľa úspechov pri budovaní hmyzieho hotela, ale aj pri  

spoznávaní jeho nájomníkov. Hotel aj  motýle či iné chrobáčiky si môžete nakresliť, aby ste nám 

o nich mohli neskôr porozprávať . 

 

 Vaše pani učiteľky! 

 

 

 

 

https://www.albatrosmedia.sk/tituly/21804743/hmyzi-hotel/
https://www.albatrosmedia.sk/tituly/21804743/hmyzi-hotel/

