soutěž Zoo Jihlava pro děti po dobu podzimního nouzového stavu

1. KOLO
Opakuje se nám situace z letošního jara a opět tady máme nouzový stav a uzavření škol i
zoologických zahrad. Abychom vám zpříjemnili toto období, přicházíme s NouZOOvkou II. Zkusíme se
společně podívat na zvířata a zoo očima školních předmětů. Tak hola – naše „zooškola“ volá.

1. Český jazyk
Doplňte správě i/í/y/ý:
Kap_bar_ jsou největš_ hlodavc_ na světě. Dosahuj_ délk_ až 130 cent_metrů, v_šk_ v kohoutku 50
až 60 cent_metrů a váh_ až 60 k_logramů. Název kap_bara s_ce znamená „pán tráv_“, ale vžd_ ž_j_
v bl_zkosti vodn_ch ploch, a to obv_kle v rod_nných společenstv_ch nebo v menš_ch stádech. D_ky
plovac_m blánám mez_ prst_ na nohou jsou vyn_kaj_c_ plavc_ a stejně tak dobře se dovedou _
potápět. Pod vodou vydrž_ až pět m_nut. Ž_j_ v J_žn_ Amer_ce.

2. Anglický jazyk
Některá zvířata, která chováme v naší zoo, mají v českém druhovém názvu název barvy. Doplň, jak se
tato barva řekne anglicky.
plameňák, lvíček, panda, emu, bazilišek, pelikán, mangabej

3. Matematika
Kontrola drápů, nehtů i kopyt patří k práci veterináře. Kolik prstů musí zkontrolovat náš veterinář,
když bude prohlížet 4 tapíry, 3 hrošíky, 2 lenochody, 5 gibonů a 4 lamy.

4. Přírodověda/Přírodopis
Zařaď tyto méně známé savce do skupiny, do které patří (šelmy, kopytníci, primáti, vačnatci):
ovíječ filipínský, kusu liščí, margay, mangabej černý, pekari Wágnerův, karakal, vari červený, kuskus
novoguinejský, dikdik Kirkův, maki Ganzhornův, manul, komba ušatá

5. Vlastivěda/Zeměpis
Doplň, na kterém kontinentu dané zvíře žije ve volné přírodě.
klokan rudý, žirafa siťovaná, tygr sumaterský, lama guanako, gibon zlatolící, pekari Wágnerův,
mangabej černý, lvíček zlatý, Shetlandský pony, margay, kusu liščí, babirusa sulaweská, serval

6. Hudební výchova
Jaké znáš písničky, které mají ve svém názvu nějaké zvíře? Napiš nám jejich názvy a každý den si
alespoň jednu z nich doma sám zazpívej.

7. Výtvarná výchova
Venku v přírodě teď najdeš krásně vybarvené listy stromů. Nasbírej si nějaké a vytvoř z nich obrázek
zvířete, drobné detaily nebo obrys můžeš dokreslit. Vyfocený obrázek nám pošli na e-mail
soutěž@zoojihlava.cz.

8. Tělesná výchova
Při procházce venku na čerstvém vzduchu si zkus následující sestavu: 5 skoků ve dřepu jako žabák, 10
velkých kroků s narovnanýma nohama a tleskáním vpředu natažených rukou jako čáp, 5 skoků
snožmo jako klokan a hluboký předklon s roztaženýma nohama jako žirafa při pití. Můžeš vícekrát
zopakovat 

Správné odpovědi nám posílejte prostřednictvím tohoto formuláře.
Po ukončení obdrží všichni „žáci“ elektronické vysvědčení a budou si moci v zoo vyzvednout
bonusovou kartu z naší edice „Poklady jihlavské zoo“. Pro ty nejlepší máme připraven balíček školních
potřeb ze zoo.
Těšíme se na vaše odpovědi.
Vaše Zoo Jihlava

