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pre ucholaky

Ako na to:Ako na to:

Jéj, pozri, ucholak! 
Že je super?! Vidíš, aký je ten môj 

mikrosvet zaujímavý?!

To sú len klebety! 
Veď tie jeho klieštiky na zadočku  
nedokážu preštiknúť ani ovocie.  

Ak si chcú na ňom zamaškrtiť, musia  
si počkať napríklad na sršňa  

či na osu. Tie ho napichnú a až potom  
si on môže vycucať šťavičku.

Bŕŕŕ, mne sa nepáči!
 Čo ak mi vlezie do ucha 

a ublíži mi?

Vidíš, netárala som,  
keď som si dala dokopy ucho  
a ucholaka! Ale nemala som 

 pravdu, že mi ublíži.

Pozri, tu píšu, že ľudia kedysi  
používali usušeného a rozdrveného 
ucholaka ako liek pri problémoch  

s ušami.

MaľovanýMaľovaný domčekdomček

  Keďže v domčeku môže okrem ucholakov prebývať aj iná háveď, skúsme pomaľovať 
črepník rôznymi chrobáčikmi! Krásne však budú i jednoduché kvietky. Ak popustíme uzdu 
fantázii, naše výtvory môžu byť aj čisto abstraktné. Hotovo?  
Tak počkáme, kým zaschnú farby.
  Medzitým si pripravíme borovicovú šišku, za hrsť suchého sena  
a kus starej látky. Šiška bude tvoriť akýsi štoplík, to na udržanie  
celého obsahu vnútra črepníka. Omotáme o ňu drôt.  
Obtočíme ním seno aj látku.
  Takúto guču, z ktorej trčí dlhý zvyšný kus  
drôtu, prevlečieme cez dierku v črepníku.
  Nový hniezdny biotop – minipriestor na život  
chrobáčikov – zavesíme na strom.

Ak nemáme záhradu, môžeme nájsť vhodný  
strom v parku či v školskej záhrade.

  Aby sme stôl, kde budeme majstrovať, nezašpinili, zakryjeme ho obrusom.
  Ak použijeme nový črepník, nemusíme s ním dopredu robiť nič. My však chceme recyklovať – 

znova použiť – staré veci,  
preto si zvolíme starý  
kvetináč. Ten treba pred  
maľovaním najprv očistiť.  
Stierkou oškrabeme  
prilepenú zeminu, potom  
črepník namočíme do  
vedra s octovou vodou  
a asi po hodine ho  
vydrhneme kefou či  
zubnou kefkou.

  Očistený črepník necháme  
vyschnúť na slniečku.

1. 2.

3. 4.

Do 10. 11. 2016 pošli odpoveď na otázku,  
na čo slúži domček pre chrobáčiky, alebo 
ho vyčaruj a zašli jeho foto do Šikovníčka. 
Najlepšie, ak  tvoj domček bude visieť už aj  
na strome, ktorému chceš pomôcť. TRAJA 
z vás dostanú super darček od Slovenskej 
agentúry životného prostredia.

SúťažSúťaž
majstrov šikovníčkov

Ucholaky sú nočné tvory, preto milujú zákutia,  
ktoré im vytvoríme napríklad aj takto. 

Stretnúť ich cez deň je malá šanca.  
Ak ich však prilákame k našim stromom, tým  

im pomôžeme, aby boli zdravšie.  
A potom bude zdravšie aj ovocie, lebo v ňom 

nebude veľa nastriekaných chemikálií.

Náhodou, ucholak je užitočný.  
Požiera vošky a larvy všelijakých 

chrobákov, čo ničia stromy.  
Takže ich chráni!

Fúha! Tak o to skôr mu  
urobme veselý domček!  

Nech pomáha radšej  
tým stromom, čo povieš?

• starý hlinený črepník 
• akrylové farby 
• štetce
• kúsok handričky
• borovicovú šišku
• trochu suchej trávy
• klieštiky 
• pozinkovaný drôt 
• stierku („špachtľu“)
• kefu alebo zubnú kefku
• vodu s octom
• umývateľný obrus

Potrebujeme:Potrebujeme:
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