
  

Nekaj o slonih
Sloni so največje kopenske živali. So 
zelo bistre, miroljubne in prijazne 
živali. Slon ima velikanski trup, ve-
lika ploščata ušesa, dolg 
trobec in stebraste 
noge. Prehranjuje se z 
rastlinami, travo, list-
jem in plodovi. 

Slonov trobec 
opravlja več nalog. 
Z njim slon voha, 
prijemlje travo, lomi 
veje in srka vodo. Vodo 

lahko nese v usta ali 
pa se z njo poliva 

po telesu. Kadar 
se potopi v vodo,  
dvigne trobec nad 
vodno gladino, in 

tako diha. 
Okla uporablja za 

trganje lubja z dreves in za obram-
bo. Z njima lahko koplje po tleh, ko 
išče vodo in hrano. Okla zrasteta 
približno za 17 cm na leto skozi vse 
slonovo življenje. 

Sloni živijo samo v Afriki in 
Aziji, in sicer v stepah, gozdovih, 
puščavah in močvirjih. Danes po-

znamo tri vrste slonov; to so afriški 
slon, azijski slon in gozdni slon.

Afriški slon lahko zraste do štiri 
metre v višino ter tehta sedem ton in 
pol. Tako samci kot samice afriškega 
slona imajo okle. 

Azijski slon ima manjša ušesa. 
Doseže tri metre v višino in je težak 
pet ton. Azijske slonice nimajo 
oklov.

Afriški gozdni slon živi v 
afriškem deževnem pragozdu. 
Doseže le dva metra in pol višine in 
je tako znatno manjši.

Sloni lahko živijo 60 let. 
V naravi sloni potrebujejo 

mnogo prostora za dolga poto-
vanja. Življenjski prostor je zaradi   
razširjenosti človeka močno ome-
jen. Poleg tega slone lovijo zaradi 
dragocenih oklov, kar ogroža njihov 
obstoj. Trgovanje z okli je prepove-
dano.
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1. Odgovori na naslednja vprašanja:
a) Afriške slonice imajo okle.

A) Res je.  £
B) Ni res.  £

b) Ker se sloni prehranjujejo z rastlinsko hrano, pravimo, da so

A) rastlinojedci  £
B) zveri  £
C) vsejedci  £
Č) mesojedci  £

c) Kje živijo sloni v naravi?

A) V Aziji in Evropi  £
B) V Ameriki in Aziji  £
C) V Afriki in Aziji  £

2. Dopolni naslednjo tiralico. Pomagalo ti bo besedilo o slonih.
Ime: Afriški slon

Velikost:  

Starost:  

Zunanjost:  

Posebnosti:  

Življenjski prostor:  

3. Izberi si sam oz. sama kako žival in napiši zanjo tiralico.
Lahko narediš plakat in v razredu predstaviš žival v obliki refe-
rata.




