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– Ak nás práve teraz čítate, asi ste sa vyhra-
bali spod snehu. 
– Alebo si pani poštárka, ktorá vám nosí 
naše noviny, našla cestu cez snežné tunely.
– Alebo sa mýlime, Svetlúšik, a práve títo 
kamaráti až tak veľa snehu okolo svojho 
domova nemajú. 
– Dobromilka, len si spomeň, ako nám 
na lyžovačke na Orave trčali zo snehu len 
brmbolce. Milujem sneh a mráz, čo nám 
štípe líca. 
– Aj ja, Svetlúšik. Pane Bože, ďakujem ti, že 
si toto pre nás vymyslel.
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Ahoj, kamaráti!

ĽAD A SNEH CHVÁLIA STVORITEĽA (1)

SNEH: Všade okolo nás i nad nami poletujú 
prachové zrnká. Para, ktorá sa okolo nich zráža, 
vytvára dažďové kvapky. Keď sa toto deje veľmi 
vysoko, kde je zima, kvapky zmrznú a stanú sa 
z nich ľadové kryštáliky 
v  tvare šesťuholní-
kov. Kryštáliky vo 
vzduchu tancujú, 
zrážajú sa, spá-
jajú, sú čoraz 
ťažšie. V  jednej 
chvíli ich už 
mraky neudržia 
a začnú padať na 
zem. Sneží!

INOVAŤ: Inovať nie je sneh. Je to vodná para 
premenená na kryštáliky ľadu v tvare ihličiek 
a iných tvarov. Obaľuje stebielka trávy, vetvič-
ky, suché byle.

Sneh, inovať, ľadovec

ĽADOVEC: Vzniká celkom zložito z kopy sne-
hu, ktorý sa časom zmení na firn. To sa deje 
vtedy, keď sa sneh roztopí, znova zamrzne, zno-
va roztopí. Z firnu vzniká firnový ľad a z neho 
ľad ľadovcový. 

Biela perinka

Sneh chráni pôdu pred premrznutím – udržiava 
stálu teplotu a zabraňuje výkyvom teploty, ktoré 
by mohli ublížiť rastlinám alebo zvieratkám pod 
snehom. Pod snehovou perinou býva cez deň 
chladnejšie ako v okolí, v noci zase teplejšie. 

Je sneh naozaj biely?

Akej farby je sneh? Možno sa začuduješ, prečo 
sa pýtame, veď to je nad slnko jasnejšie, že biely! 
Omyl. Sneh je priehľadný. Priesvitné kryštáliky 

Polárne vybavenie

Vieš, prečo majú zvieratká, ktoré žijú v kra-
jinách večného snehu a ľadu, kratšie chvosty 
a menšie uši? Aby nezamrzli predsa. Čím väčšie 
uši, tým väčšia strata tepla. Polárne zvieratá 
majú navyše v nohách zvláštnu výbavu, ktorá 
zabraňuje strate tepla – protiprúdovú tepelnú 
výmenu. Ich cievy, ktorými prúdi krv, sú blízko 
pri sebe – teplejšia krv od srdca vyrovnáva tep-
lotu chladnejšej krvi, ktorá sa do srdca vracia. 

snehu svojimi hranami odráža-
jú svetlo všetkými smermi, 
čo náš mozog vníma ako 
bielu farbu. Je to podobný 
efekt, ako keď sa pozrieme 
na roztrieštené sklo auta. Je 
priehľadné, no po roztriešte-
ní popuká a miesta zlomov 
odrážajú svetlo inak. Javí 
sa to ako biele sklo. Hádaj, 
čo by sme videli, keby sneh 
svetlo neodrážal, ale pohl-
coval. Všetko zasnežené by sa 
nám zdalo čierne. Vieš si to predstaviť?

Vďaka za sneh

Dobrý Otec na nebi,
sedím v kopách snehu.
Sú to tvoje pôvaby.
Spusť sa so mnou z brehu.

Dobrý Otec na nebi, 
chválim ťa dnes za sneh.
Pošleš ešte? Len keby!
Nech zo sánok znie smiech.

Dobrý Otec na nebi,
daj mi nehu snehu.
Stojte pri mne anjeli,
nech mám dušu bielu.
Amen.


