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Naša jediná- 

Korytnačka močiarna               

 

 

Vedel si, že korytnačka močiarna je jedinou voľne žijúcou korytnačkou na Slovensku? 

 

Patrí do skupiny plazov. Tie majú kostru (vnútornú oporu tela), patria tak medzi stavovce. 

 

Hlava korytnačky močiarnej je plochá, pokrytá hladkou kožou. Má tvrdé, zrohovatené čeľuste 

bez zubov. Sfarbenie je špinavo hnedočierne až olivovozelené, s belavými až sýtožltými, k 

okraju sa rozbiehajúcimi pásikmi alebo radmi bodiek. Na predných nohách má 5 a na zadných 

4 prsty s dlhými pazúrmi. Prsty sú voľné a je medzi nimi blana.  

Korytnačka močiarna žije v stojatých alebo mierne tečúcich vodách s bahnitým dnom a bo-

hatou vegetáciou, s vhodnými plochami na kladenie a inkubáciu vajec. Potravu tvoria 

prevažne vodné bezstavovce, niekedy aj malé stavovce (žaby, žubrienky, malé ryby), vodné 

riasy a mäkké časti rastlín. Je aktívna od apríla do októbra, pári sa v apríli až máji. Samica 

znáša 2 - 20 vajec, ktoré zahrabáva do piesčitej pôdy. Zimuje vo vode, zahrabaná v bahne. 

ÚLOHY: 

1. Prečítajme si spoločne Ezopovu bájku o zajacovi a korytnačke. Bájka je príbeh, 

v ktorom vystupujú neživé veci alebo zvieratá s ľudskými vlastnosťami. V závere 

príbehu je vždy poučenie. 

 

O zajacovi a korytnačke 

Zajac bol ako všetci rodáci rýchly bežec a neraz si kvôli tomu doberal starú korytnačku. „Aká 

si pomalá“, vzdychol vždy, keď sa korytnačka vliekla okolo neho, „nečudoval by som sa, 

keby si bola najpomalšie zviera na svete. Ty asi ani nevieš čo je to ponáhľať sa“. Korytnačka 

odvetila: „Myslím, že keby som musela, vedela by som sa pohybovať celkom rýchlo“ a 

vyzerala celkom spokojne. Zajac sa rozosmial: „To je dobré!“ Chceš si to rozdať v pretekoch 

a poraziť ma?“ Korytnačka chvíľu rozmýšľala a napokon povedala: „Áno, pretekajme a 

porazím ťa!“ Preteky vzbudili medzi ostatnými veľký záujem. Všetky zvieratá sa v určený 

deň poschádzali, aby sa pozreli ako líška odštartuje tieto zaujímavé preteky. Zajac nasadil na 

začiatku také tempo, že o chvíľu stratil všetkých z dohľadu. Čoskoro sa pred ním vynoril cieľ. 

Zrazu mu čosi prišlo na um a zastal.“ Počkám na korytnačku, kým sa chudera nedoplazí až 

sem a pred očami jej prebehnem cieľom.“ A tak si sadol pod strom a čoskoro zaspal. Stará 

korytnačka zatiaľ pomaly ale húževnato kráčala vpred, prešla popri strome a zajacovi a 
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napokon dorazila do cieľa. Zajaca zobudili až ovácie, ktorými ostatné zvieratá vítali 

korytnačku ... 

 

POUČENIE : Keď si vytrvalý, aj pomaly zájdeš do cieľa. 

 

A teraz nás čaká ťažká úloha. Pozorne si čítaj nasledujúci text a skús doplniť chýbajúce 

slová (predchádzajúci text ti pomôže pri kontrole slov).  Viem, že si veľmi šikovný 

a zvládneš to. Možno ti rodičia alebo starší súrodenec radi pomôžu.   

 

Zajac bol ako všetci rodáci rýchly bežec a neraz si kvôli tomu doberal starú korytnačku. „Aká 

si pomalá“, ___________ vždy, keď sa korytnačka vliekla okolo neho, „nečudoval by som sa, 

keby si bola najpomalšie __________ na svete. Ty asi ani nevieš čo je to ponáhľať sa“. 

Korytnačka odvetila: „Myslím, že keby som musela, vedela by som sa ____________celkom 

rýchlo“ a vyzerala celkom spokojne. Zajac sa rozosmial: „To je dobré!“ Chceš si to rozdať v 

___________ a poraziť ma?“ Korytnačka chvíľu rozmýšľala a napokon povedala: „Áno, 

pretekajme a ___________ ťa!“. Preteky vzbudili medzi ostatnými veľký záujem. Všetky 

__________ sa v určený deň poschádzali, aby sa pozreli ako líška odštartuje tieto 

____________preteky. Zajac __________ na začiatku také tempo, že o chvíľu stratil všetkých 

z dohľadu. Čoskoro sa pred ním vynoril cieľ. Zrazu mu čosi prišlo na um a __________.“ 

Počkám na korytnačku, kým sa chudera nedoplazí až sem a pred očami jej ______________ 

cieľom“ A tak si sadol pod strom a čoskoro __________. Stará korytnačka zatiaľ pomaly ale 

_____________kráčala vpred, prešla popri strome a ______________ a napokon dorazila do 

cieľa. Zajaca zobudili až ovácie, ktorými ostatné zvieratá ____________ korytnačku ... 

Zdroj: https://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=show_version&id=132956 
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2. V obrázku sa ukryli 3 vety. Každú vyfarbi inou farbou a vety prepíš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

3. Spoj čísla v správnom poradí a vyfarbi vzniknutý obrázok. Ak sa ti podarili 

splniť tieto úlohy, nalep si ústrižok s číslom 6 do mapy Slovenska na miesto, kde 

sa vyskytuje vo voľnej prírode korytnačka močiarna. 

                         

Zdroj:https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsamIvuen8bjH8sjMQdyTv67bRnqZA:1660055002650&source=univ&tb

m=isch&q=korytnacka+spoj+cisla&fir= 

varia z korytnačieho 

kladie 

svoje 

Pred nebezpečenstvom 

pod svoj tvrdý 

pancier. 

vajíčka do 

piesku. 


