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Učebný text:



Na minulej hodine sme sa učili o zvieratách žijúcich vo voľnej prírode. Upri odaďiveskeri ora amen
sikhľarasahi pal džvirosa save dživen andro veša paňa
Kde tieto zvieratá žijú? Kaj adala džvirosa dživen ?
Ako sa im vo voľnej prírode žije? Sar pes lenge andro volno veša paňa dživel ?





Myslíš si, že by boli radšej, keby boli zatvorené v klietkach? Gondolines tuke, hoj ovnahi radeder, te ovnahi
phandle andre andro kletki ?
Ktoré zvieratá sú zatvorené v klietkach? Save džvirosa hine phandle andre andro kletki ?
Kde také zvieratá žijú? Kaj asave džvirosa dživen ?

Zvieratá, ktoré sú zatvorené v klietkach nemajú takú voľnosť, ako zvieratá, ktoré žijú vo voľnej prírode.
Džvirosa, save hine phandle ande andro kletki nane len asavi volnosťa, sar džvirosen andri volno v
veša paňa.
Takéto zvieratá sú prevažne exotické zvieratá, ktoré žijú v krajinách, kde je veľmi teplo – napr. v Afrike.
Džvirosa, save hine phandle ande andro kletki nane len asavi volnosťa, sar džvirosen andri volno v
veša paňa.
Tieto zvieratá boli k nám dovezené, aby sme ich my, ľudia, mohli spoznať, vidieť ako žijú, ako sa hýbu, aké sú veľké,
pozorovať ich mláďatá, jednoducho... ich spôsob života. Adala džvirosa sne ki amende ande, te len amen, manuša
šaj prinďaras, dikhas sar dživen, čalaven, save hine bare, merkinel lengre ciknore, ča ajse ... lengre sposobi dživipen.
Týchto zvierat je čoraz menej a práve preto, aby sa zachovali, boli pre ne vytvorené Zoologické záhrady. Adale
džvirosen hin so jekhvar čuleder te akanake te pes ľikeren, sne vaš lende kerde avri Zoologicke bara. Skratka
Zoologickej záhrady je ZOO. Harňan Zoologicko bar hin ZOO.V zoologických záhradách majú tieto exotické zvieratá
vytvorené podmienky pre ich život. Andro zoologicke bara hine adala eksoticke
džvirosa kerde podminki vaš lengero dživipen.

Na Slovensku máme 4 ZOO – Zoologické záhrady: Upri Slovakija amen hine 4 ZOO – Zoologicke bara :
Zoologická záhrada Bojnice - najstaršia a najnavštevovanejšia ZOO na Slovensku
Zoologicko bar Bojnice – najphureder te najbuter dikhli ZOO upri Slovakija

2. Bratislavská zoologická záhrada Požomiko zoologicko bar
3. Košická zoologická záhrada – najväčšia ZOO na Slovensku Košicko zoologicko bar – najbareder upri Slovakija
4. ZOO Spišská Nová Ves – najmenšia a najmladšia ZOO na Slovensku ZOO Spišská Nová Ves – najcikneder te
najterneder ZOO upri Sloivakija

Rozhovor:
Kto z vás už navštívil ZOO? Ko imar tumendar navšivinďa ZOO ?
Prečo ste do ZOO išli? Čo Vás tam lákalo? Na čo ste boli zvedaví?
Väčšina ľudí chodí do ZOO veľmi rada. Ročne navštívi ZOO na celom svete 600 miliónov ľudí.
Vasoske andre ZOO gejlan ? So tumen odoj cirdelahi ? Upri soste sanahi phučkerde ?
Butedera manuša phiren andri ZOO but rado. Beršeha navštivinel ZOO upro calo svetos 600 milijon manuša.
Čo je úlohou ZOO? So hin buťi ZOO ?
- hlavnou úlohou ZOO je výchova k vzťahu k zvieratám -angluni buťi ZOO hino te ľikerel avri mištiben ko džvirosa
- umožniť rekreáciu, miesto na oddych v príjemnom prostredí del šajutňipen rekreacija, than upro učhaľiben andro
lačho pašaľipen
Kde žijú zvieratá v ZOO? Kaj dživen džvirosa andro ZOO ?
- zvieratá v ZOO žijú v klietkach -džvirosa andro ZOO dživen andro kletki

Skús porozmýšľať, prečo tieto zvieratá žijú v klietkach. Porozprávaj o tom.
Probaľin te gondoľinel vasoske adala džvirosa dživen andro kletki. Vaker pal oda.
- aby neublížili človeku /niektoré zvieratá sú dravé/ -te nadukhľaren manušen/ varesave džvirosa hine dzive /
- aby neutiekli -te nadenašen
- aby sa zachoval ich druh -te peske ľikeren peskro druhos /druhos/
- aby tieto zvieratá nevymreli -te peske ľikeren peskro druhos /druhos/

Pozoruj obrázky exotických zvierat, ktoré žijú v ZOO. -te peske ľikeren peskro druhos /druhos/
Úloha: Vieš tieto zvieratá pomenovať? Ak áno, napíš názov zvieraťa do rámčeka pod obrázkom. Ak nevieš, aké je to
zviera, zistíš to tak, že prečítaš slovo odzadu.
Buťi : Džanes adale džvirosenge te del nav ? The ova, pisin nav džviroskro andro ramoro telal kipocis. Te nadžanes,
savo hin oda džviros, arakheha oda avri avka, hoj geneha lav palal.
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