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– Všimli ste si, že nám s chladnejšími dňami 
na okná ťukajú drobní návštevníci? 
– Zvieratká sa pripravujú na zimu a niekto-
ré z nich by sa rady nasťahovali do tepla aj 
k nám domov, Svetlúšik.
– Dobromilka, aha, tuším si v škárke pri 
okne spravili hotel lienky.
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 Ahoj, kamaráti!

Asi ako prvý ti napadne medveď. Áno, ale keď 
je zima teplejšia, nemusí spať vôbec. V tuhej 
zime však spí aj 5 mesiacov (od novembra do 
marca).

Veverica sa počas zimného spánku budí, 
aby si odjedla zo zásob semiačok ihličnanov, 
bukvíc, húb či hmyzu. 

V dierach vystlaných machom a senom, me
dzi koreňmi stromov a kameňmi sa na zimný 
spánok ukladá ježko. Prespí niekedy aj polo vi
cu roka, a to veľmi tuho. Žije iba zo zásob tuku 
pod kožúškom. 

Podobne tuhým, „pravým“ spánkom prečká 
zimu (od októbra do apríla) ukrytý v podzemnej 
nore aj svišť s rodinkou. Môžeme spolu žasnúť, 
ako to v Božom stvorenstve všetko funguje 
v akomkoľvek ročnom období.

–  Bavlna a včelí vosk sú prírodné materiály, 
v ktorých potraviny zostanú dlhšie čerstvé, 
voňavé, chutné. Dajú sa dobre formovať, ne
potrebujú gumičku, stačí ich preložiť a držia 
pokope.

–  Obal je viacnásobne použiteľný, stačí ho oplách
nuť vo vlažnej vode; môže vydržať až rok.

–  Ak máš tento voskový obrúsok, šetríš prírodu, 
lebo nepotrebuješ plastové škatuľky, vrecká 
a fólie.

Zimní spáči

Výhody voskového obalu 

Recyklo-tip

Ako sa pripravuje na zimu vaša rodina? V lete 
si možno pomáhal pri zaváraní kompótov, 
džemov a sirupu . Alebo si pomáhal dedkovi 
pri rúbaní dreva? Zo skrine ste s mamičkou 
vytriedili letné veci a nasťahovali tam oble
čenie na zimu. Z niečoho si už určite vyrástol 
a treba zohnať nové čižmy, vetrovku. Čo robíte 
s oblečením, ktoré už nepotrebujete a už nie je 
vhodné na darovanie?

Z nepotrebných kusov bavlnenej látky sa dá 
ešte vymyslieť všeličo. Napríklad voskový obal 
na desiatu.

Potrebuješ: 
–  kúsky vypranej bavlnenej látky vo veľkosti, 

akú chceš na desiatu alebo jabĺčko (napríklad 
30 x 20 cm). Pozor – svetlé látky sa trochu 
zafarbia voskom dožlta! Látku môžeš obstrih
núť vrúbkovanými nožnicami.

–  kúsky včelieho vosku (kúpiš u včelára, v ob
chode s medom alebo cez internet) alebo 
sviečku z nefarbeného včelieho vosku

– strúhadlo
– papier na pečenie
– plech a rúru

Látku prestri na plech pokrytý papierom na 
pečenie. Vosk nastrúhaj a potom rovnomerne 
rozlož na látku (obrázky 1, 2). Radšej menej a po
stupne počas roztápania v peci môžeš pridávať, 
kde chýba. V rúre vyhriatej na 150 °C nechaj 
približne 8 – 10 minút (obrázok 3). Hotové vosko
vé obaly odlep od papiera a nechaj vychladnúť. 
O chvíľu máš hotové ekologické a voňavé obaly 
na obložený chlebík, ovocie alebo iné potraviny, 
ktoré pocestujú s tebou do školy, na výlet alebo 
ich potrebujete mať uskladnené v chladničke. 
A keďže sa blížia Vianoce, môže to byť aj tip 
na tvoj vlastnoručný darček pre príbuzných .

Jesenné sťahovanie

A čo my?

Už sme si posvietili na pavúčiky, ktoré sa po
čas babieho leta sťahujú vo vetre zavesené na 
svojich vlákenkách. Aj iné druhy hmyzu vymýš
ľajú, ako pohodlne prečkať zimu. Vyhľadávajú 
slnečné strany našich príbytkov; a viete, čo 
spravia, keď si nájdu skrýšu? Vypustia „vôňu“ 
– správu, ktorou prilákajú ďalších kamarátov: 
„Haló, poďte sem! Tu je teplo, zohrejeme sa tu 
spoločne.“

Niečo podobné vymysleli myšky a hľadajú 
úkryt v našich pivniciach. Zvieratám so srsťou 
narastie hustejšia – teplejšia srsť, niektoré sa 
presťahujú do teplejších krajín a niektoré si 
pospia. Vieš ktoré a ako dlho?








