
Kampaň Silent forest 2019 

I v letošním roce pokračuje soutěž Zoo Jihlava pro školy věnovaná 

kampani EAZA „Silent forest - Ztichlý les”, která je zaměřena na ochranu 

pěvců v jihovýchodní Asii. 

a) MŠ + 1., 2. třída 

1. úkol: Vyrobte pexeso/domino (maxi nebo i standartní velikost) s  našimi a kampaňovými ptáky. 

Můžete vycházet z omalovánek v příloze, nebo vymyslet úplně originály. Technika může být 

libovolná. Hotový výrobek/výrobky vyfoťte a pošlete nám jejich fotku nebo je přineste ukázat na 

závěrečnou prezentaci. 

Pro inspiraci: 

Omalovánky našich ptáků: https://www.chaloupky.cz/hura-z-lavic-do-prirody/ 

Obrysy kampaňových ptáků: v příloze 

Univerzální obrys ptáka: v příloze 

2. úkol: Vymyslete básničku/písničku obsahující tato slova: hnízdo, pták, zpívat, loskuták, les nebo 

jejich zdrobněliny. 

b) ZŠ a SŠ 

1. úkol: Pozorujte hnízdění ptáků - přihlášená škola od nás dostane budku, kterou umístí do okolí své 

školy. V průběhu jara ji bude třída pozorovat a zaznamenávat, kdo ji obydlel, jestli zahnízdil,...  

Informace k vyvěšení: https://www.birdlife.cz/zapojte-se/pomoc-ptakum/ptaci-budky/ 

2. úkol: Sledujte pobytová znamení ptáků v okolí školy (hnízda, vývržky, výkaly,…) a zkuste určit, 

komu patří. 

3. úkol: Sledujte přílet vybraných ptáků: čáp, vlaštovka, drozd, jiřička, špaček, skřivan a zaznamenejte, 

kdy jste je poprvé zahlédli. 

Dobrovolné úkoly pro všechny:  

1. výroba pítka pro ptáky  

Inspirace:  

https://www.ireceptar.cz/zvirata/ptaci/ozdobte-zahradu-a-poteste-operence-ptaci-napajedla-a-

koupadla/ 

http://www.evvoluce.cz/dilna/02-vyroba-napajedla.php 

https://birdwatching.cz/birdwatcher-rady/item/264-nezapominejte-na-pitka-pro-ptaky 

http://oldcso.birdlife.cz/index.php?ID=37 

2. videoklip na melodii Zoo Chester (noty v příloze) 

Vymyslete vlastní český text na danou melodii, natočte video s vaší verzí písničky a to nám pošlete. 
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https://www.youtube.com/watch?v=f__X_LN1uWw 

V loňském roce se některé školy napříč republikou již zúčastnily v pilotní verzi a ze zaslaných videí 

vznikl tento sestřih: 

https://www.facebook.com/silentforestcampaign/videos/2123578814370041/ 

Další náměty najdete zde: 

https://www.silentforest.eu/ 

 

Prezentace výsledků, vystoupení, výtvorů proběhne v pátek 31. května 2019 v Centru PodpoVRCH a 

v Zoo Jihlava. Zapojené děti budou mít vstup do zoo zdarma a jednotlivé školy a školky získají diplom 

a drobné odměny. 

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte nás.  

S pozdravem 

Mgr. Pavla JAROŠOVÁ vedoucí vzdělávacího centra PodpoVRCH 

Zoologická zahrada Jihlava, příspěvková organizace 

Březinovy sady 5642/10 

586 01 JIHLAVA 

tel.: +420 567 573 777, mob.: +420 736 631 804 

email: jarosova@zoojihlava.cz 

web:www.zoojihlava.cz 
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