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5. DELFÍNY SÚ SCHOPNÉ SPAŤ 
LEN NA POL MOZGU

PRAVDA

Delfíny musia ostať ostražité aj niekoľko dní, aby sa ochránili 
pred dravcami. Na prekonanie únavy používajú dômyselný trik: 
Zaspia na niekoľko hodín len na pol mozgu. Keď je polovica mozgu 
odpočinutá, prebudia ju a vypnú druhú polovicu.

6. MOTÝLE OCHUTNÁVAJÚ NOHAMI 
PRAVDA

Motýle majú na chodidlách chuťové senzory, vhodnú potravu 
teda rozpoznajú, keď sa na ňu postavia. Nemajú ústa. Ak nájdu 
nektár, namiesto úst používajú sosák, dlhú trubičku, pomocou 
ktorej kvet vysávajú. Mľask!

7. HRANOSTAJE SVOJEJ KORISTI SPIEVAJÚ
LOŽ

Hranostaje, príbuzné lasičkám, sú lepší tanečníci než speváci. 
Lovia rôzne zvieratá, ale najradšej majú chutné zajačiky. Keď 
sa chce hranostaj dostať bližšie k zajacovi, ktorého sa snaží 
uloviť, občas predvedie nezvyčajnú tanečnú figúru s mnohými 
poskokmi a otáčkami. Zajac je nepochopiteľnými kreáciami 
hranostaja zhypnotizovaný a znehybnie. Zatiaľ sa dravec stále 
približuje, aby sa mohol prekvapenej obete zmocniť. 
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PRAVDAFAKTY LOŽ

SVET PRÍRODY

Strašidelné zuby
Vo svete zvierat existujú pozoruhodné stoličky a obávané  
tesáky. Zakladajú sa však predstavy o ich hrozivých nositeľoch 
na pravde? Začiarknite krúžky a potom skontrolujte výsledok 
o zubatej pravde na stranách 14 až 16.

1. Mrož môže chodiť na zuboch.

2. Žraloky nepoužívajú zuby na žutie potravy.

3. Aligátory často ceria zuby.

4.  Pavúk svoju potravu pred prehltnutím  
požuje.

5. Slimák má vyše 25-tisíc zubov.

6.  Rybí samček čerta morského používa zuby 
na vyhľadávanie svojej životnej lásky,  
ktorú potom už nikdy neopustí.

7.  Vráskavec obrovský má najväčšie zuby  
v celej živočíšnej ríši.

Obráťte list, aby ste 
sa pozreli pravde  

na zúbok.
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STRAŠIDELNÉ ZUBY
1. MROŽ MÔŽE CHODIŤ NA ZUBOCH

PRAVDA

Mrože používajú pri vyliezaní z vody svoje dva veľké, takmer 
metrové kly. Zuby môžu používať aj ako pomôcku pri pohybe 
po súši. Latinský názov mroža (Odobenus rosmarus) v preklade 
znamená „morský kôň chodiaci po zuboch“.

2. ŽRALOKY NEPOUŽÍVAJÚ ZUBY NA ŽUTIE POTRAVY
PRAVDA

Žraloky môžu mať v papuli až 3 000 zubov, ale používajú ich 
výhradne na dolapenie a trhanie koristi, ktorú prehltávajú 
po kusoch.

3. ALIGÁTORY ČASTO CERIA ZUBY
PRAVDA

Ak má aligátor zavretú tlamu, zuby neukazuje, ale keď sa rozvalí 
s otvorenou tlamou, vycerí ich. Keď aligátor vystaví svoje 
belostné perličky na obdiv, každý sa mu radšej vyhne z cesty. 
Jeho záhryz má zhruba rovnakú silu, ako keď na vás spadne 
auto.
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Pavúk potravu nežuje. Keď pavúk nájde hmyz uviaznutý  
v lepkavej pavučine, obalí ju vláknom a zubami vstrekne  
do koristi jed. Pred jedlom pavúk svoju korisť pokryje silnými 
tráviacimi šťavami a trpezlivo čaká, kým sa desiata rozloží.  
Keď sa hmyz premení na kašu, pavúk ju vysaje ako mušiu  
polievku. Mňam!

5. SLIMÁK MÁ VYŠE 25-TISÍC ZUBOV
PRAVDA

Slimák môže mať viac ako 25-tisíc „zubov“. Páskový jazyk 
slimáka je lemovaný mikroskopickými drvičmi, ktoré vyzerajú  
ako zuby na liste píly. Slimák svoje zúbky používa na odhrýzanie 
jedla. 

4. PAVÚK SVOJU POTRAVU  
PRED PREHLTNUTÍM POŽUJE

LOŽ
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Pôvabné dinosaury
Dinosaury ovládali Zem 185 miliónov rokov. Ako dlho však bude 
trvať vám, kým odhalíte lži o týchto pozoruhodných tvoroch? 
Označte svoje odpovede a potom skontrolujte strany 34 až 36, 
aby ste zistili, či máte o dinosauroch prehľad. 

PRAVDAFAKTY LOŽ

1.  Tyrannosaurus Rex bol najrýchlejší  
dinosaurus.

2.  Názov dinosaurus pochádza z anglického  
slovesa dine (jesť), pretože dinosaury  
stále jedli. 

3.  Najmenšie dinosaury neboli väčšie než  
sliepky.

4.  Nigersaurus slúžil ostatným dinosaurom  
ako vysávač.

7. KROKODÍL NÍLSKY POŽIERA SVOJE MLÁĎATÁ,  
KEĎ SÚ EŠTE VO VAJCIACH 

LOŽ 

Krokodília matka na vajcia dáva pozor a čaká na chvíľu, keď malé 
krokodíly začnú vo vnútri vydávať čvrlikavé zvuky. Potom vezme 
vajce opatrne do tlamy a prevaľuje ho, aby mláďatám pomohla 
vyliahnuť sa. Stále pokračuje v starostlivosti o mláďatá, kým nie 
sú dostatočne veľké, aby sa o potravu postarali samy.
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5.  Dinosaury vyhynuli, pretože tie veľké  
zožrali všetky malé, a tým vymreli od hladu,  
lebo im neostala nijaká ďalšia potrava. 

6. Pterodaktylus bol lietajúci jašter.

7.  Dinosaury boli také veľké preto, lebo sa  
živili veľkými zvieratami.
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PÔVABNÉ DINOSAURY

1. TYRANNOSAURUS REX BOL NAJRÝCHLEJŠÍ 
DINOSAURUS

LOŽ

Tyrannosaurus Rex behal rýchlosťou len 24 km/h, takmer 
o polovicu pomalšie ako Galliminus, vrtký dinosaurus, podobný 
vtákovi, ktorý dosahoval rýchlosť až 56 km/h.

2. NÁZOV DINOSAURUS POCHÁDZA  
Z ANGLICKÉHO SLOVESA DINE (JESŤ),  

PRETOŽE DINOSAURY STÁLE JEDLI
LOŽ

Názov dinosaurus pochádza z dvoch gréckych slov s významom 
„strašidelný jašter“. V skutočnosti dinosaury neboli jaštery  
a len málo z nich bolo strašidelných. Dinosaury boli väčšinou 
divoké asi tak ako kravy a trávili čas prežúvaním listovej zelene. 

3. NAJMENŠIE DINOSAURY NEBOLI VÄČŠIE  
NEŽ SLIEPKY

PRAVDA

Najmenší dinosaurus bol Compsognathus, nie väčší ako dnešná 
sliepka. Chodil po dvoch dlhých tenkých nohách a mal aj dve 
krátke horné končatiny s pazúrmi. Vedel rýchlo bežať a živil 
sa hmyzom a jaštericami. 

4. NIGERSAURUS SLÚŽIL OSTATNÝM  
DINOSAUROM AKO VYSÁVAČ

LOŽ

Nigersaurus mal tlamu, ktorá vyzerala a fungovala presne  
ako vysávač, nepoužíval ju však na upratovanie. Tento pôvabný 
dinosaurus mal široké pysky a viac než 500 drobných zubov, 
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ktorými chmátal tesne pri zemi a požieral trávu a papradie.  
Keď si predný rad zubov sústavným chmátaním opotreboval,  
ich úlohu prevzali ďalšie zuby, ukryté v ďalších radoch. 
Nigersaurus mal veľmi dlhý krk, preto z jedného miesta mohol 
schlamtať veľké množstvo rastlín.

5. DINOSAURY VYHYNULI, PRETOŽE TIE VEĽKÉ  
ZOŽRALI VŠETKY MALÉ, A TÝM VYMRELI OD HLADU, 

LEBO IM NEOSTALA NIJAKÁ ĎALŠIA POTRAVA
LOŽ

Vedci majú mnoho názorov na to, prečo dinosaury vyhynuli  
či zanikli, tento k nim však nepatrí. Najrozšírenejšou hypotézou  
je, že Zem zasiahol meteorit a rozvíril veľké množstvo prachu. 
Tým sa rýchlo a nadlho zmenilo podnebie na celej planéte, čo asi 
dinosaury vyhubilo. Nikto, samozrejme, nevie, čo sa naozaj stalo, 
vedci však stále získavajú nové poznatky.
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