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VAJÍČKA  

Guľaté lesklé vajíčka rybárika riečneho si hovejú na výstelke z rybích kostičiek 

a šupiniek. Takýto vankúšik nikto iný nemá. Vajíčka sú ukryté v dutine riečneho 

svahu. 

HNIEZDO 

U rybárikov doma je ako v rybárni. Všade samé rybie kostičky, šupiny a plutvičky. 

Častokrát sa rodičia do hniezda cez ten neporiadok ledva prederú. Na konci nory ich 

čaká dutinka, kde sú pred celým svetom ukryté drobné vajíčka. V piesočnatom 

brehu vyhrabávajú tunel dlhý až 1 m. 

PROSTREDIE 

Okrem sezóny hniezdenia sú rybáriky zaprisahaní samotári. Starostlivo strážia svoje 

miestečká pri pokojne tečúcich a priezračne čistých potokoch. Najradšej majú 

oblasti, kde do vody siahajú vetvy, na ktorých vysedávajú a pozorujú korisť. Po rybu 

sa dokážu ponoriť aj 30 centimetrov pod hladinu.  Korisť zobákom neprepichnú, ale 

pevne ju v ňom zovrú a pomocou krídel sa vynoria nad hladinou. Do hodovania sa 

pustia na obľúbenom bidielku, kde ryby prehltávajú hlavou dopredu, aby im šupiny 

nepoškriabali hrdlo.  

RYBY, RYBY A ZNOVA RYBY 

Už vo vajíčku nemyslia rybáriky na nič iné. Pýtate sa na čo? Predsa na rybičky! Po 

príchode na svet zje každé mláďa každú hodinu jednu rybku. Rodičia sa musia 

poriadne oháňať, aby nasýtili toľko hladných krkov. Pri svojej váhe okolo 40 gramov 

dokážu z vody vytiahnuť aj 12 cm veľkého jalca! S rybami je jednoducho spätý celý 

životný kolobeh rybárikov a tak sa nečudujte, že ako zásnubný dar odovzdáva 

samček svojej vyvolenej ....znova len ryby. 

Jedálny lístok rybárika: 

ryby, žaby, hmyz a larvy, kôrovce 

 

 

 
 



1. Napíš jednu vetu tak, aby si v nej čo najlepšie vystihol, prečo sa tento vtáčik volá 
rybárik riečny. Všimni si pri tom obidve časti jeho mena: 

___________________________________________________________________ 

2. Čo všetko si všímame, keď chceme opísať život a správanie nejakého zvieraťa 
(pomôž si našim textom): 

___________________________________________________________________ 

3. Vypíš z textu všetky informácie, ktoré sú zapísané pomocou čísel: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Koľko rybičiek musí rodič rybárik uloviť za hodinu, ak má vyliahnutých 7 vtáčikov 

naraz: 

_________________________________________________________________ 

6. Vypíš z textu čo najviac vybraných slov: 

__________________________________________________________________ 

7. Vypíš čo najviac slov, v ktorých je po obojakej spoluhláske (okrem v) i/í: 

__________________________________________________________________ 

8. Nájdi slová a slovné spojenia, ktoré hovoria o živote rybárika tak, ako keby bol 

človek: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

9. Nájdi v texte vetu, ktorá je veľmi podobná tejto vete a vyjadruje tú istú myšlienku. 

Vetu prepíš: 

Otecko rybárik a mamička sa musia veľmi snažiť, aby nakŕmili toľko hladných vtáčat. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

 

 


