Kdyby ryby?
Soutěž pro školy 2020
MŠ + 1. stupeň ZŠ – výtvarná soutěž „Víte, co jíte?“
Zjistěte, které mořské ryby doma/ve škole jíte, ať už smažené, pečené, vařené nebo v konzervě. Některou/é si
vyberte a vytvořte ji/je za použití minimálně 2 různých materiálů (např. papír + igelit, látka + přírodniny,…).
Výsledné dílo může být „2D“ i „3D“. Ve svém výrobku zkuste zachovat skutečnou velikost ryby. Záleží na Vaší
fantazii, můžete udělat jednu velkou společnou nebo více menších, ...
2. stupeň ZŠ – průzkum trhu „Víte, co jíte?“
1. úkol: Jaké druhy mořských ryb jsou k dostání v našich obchodech (čerstvé, mražené, v konzervách, …)?
Zjistěte o jednotlivých druzích mořských ryb
- jak vypadají
- základní informace
Zaznamenejte:
- kolik výrobků jste celkem prozkoumali
- jaké kategorie (typy) výrobků jste prozkoumali
- kolik obsahovaly druhů mořských ryb
- z jakých lovných oblastí mořské ryby pocházely
- jakým způsobem byly uloveny
Spočítejte
- kolik procent tvořily jednotlivé kategorie výrobků (rybí „maso“, konzervy, …)
- v kolika procentech výrobků byly zastoupeny jednotlivé druhy mořských ryb
- v procentech rozložení ryb v jednotlivých lovných oblastech
- v procentech způsoby lovu
2. úkol: Jaké další mořské „plody“ jsou k dostání v ČR?
3. úkol: Co všechno ohrožuje moře a oceány?
4. úkol: Co znamená značka MSC. Našli jste ji na některém z výrobků?
V závěrečné prezentaci se zaměřte na výsledky průzkumu trhu, můžete využít i grafy. Každé škole přidělíme
jeden druh ryby, který v rámci prezentace představí.

Dobrovolný úkol pro všechny:
1. Vymyslete báseň/píseň o mořských rybách.
2. Naučte se zpívat píseň „Co dělá ryba“ i s pohybovými cviky podle přiloženého návodu a videa.
https://www.youtube.com/watch?v=I0qNXqc1IZw
Více informací o kampani EAZA najdete v angličtině zde: https://whichfish.eu/ .
Podrobnosti ke kampani najdete na našich stránkách: https://zoojihlava.cz/eaza-kampane/.
Prezentace výsledků, výtvorů a vystoupení proběhne v pátek 29. května 2020 v Centru PodpoVRCH a v areálu
Zoo Jihlava. Zapojené děti budou mít tento den vstup do zoo zdarma a jednotlivé školy a školky získají diplom a
drobné odměny. Těšíme se i na společné zpívání „Co dělá ryba…“ !
Více informací a přihlašování na www.zoojihlava.cz/souteze
Pokud budete mít jakékoliv dotazy, kontaktujte nás.
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