soutěž Zoo Jihlava pro děti po dobu podzimního nouzového stavu

2. KOLO
I když tento týden jsou prázdniny, třeba budeš mít chuť, pustit se do našich netradičních úkolů. Tak
hola – naše „zooškola“ volá.

1. Český jazyk
Přirovnání je pojmenování na základě srovnání či podobnosti. Často se v něm vyskytují zvířata, např.
chytrý jako opice. Dokážeš vymyslet další?

2. Anglický jazyk
Poznej zvíře podle anglického popisu:
A) I am a very tall animal. I have a long neck and long legs. I like tree leaves for food. I live in Africa.
B) I'm a big carnivora. I live in the rainforests and forests of Asia. I live alone. I have a striped colour.
C) I'm the smallest monkey in the world. I live in South America. I have small claws on my fingers. I
often have twins.

3. Matematika
Seřaď uvedená zvířata podle hmotnosti od nejtěžšího k nejlehčímu.
panda červená

4 000 g

vlk iberský

45 kg

tapír jihoamerický

0,2 t

lemur kata

250 dkg

klokan rudý

65 000 g

kapybara

50 000 000 mg

4. Přírodověda/Přírodopis
Zvířata žijí na naší planetě v nejrůznějších podmínkách, např. poušť, prales, savany, stepi, lesy, polární
oblasti. Následující zvířata mají dokonce podle prostředí své druhové jméno. Vyber, komu které patří.
liška, kočka, mara, pes, jestřáb, prase

5. Vlastivěda/Zeměpis
Některá zvířata, která máme v naší zoo, mají v názvu název státu. Doplníš k nim, jaké má tento stát
hlavní město?
aligátor čínský, chameleon jemenský, ovíječ filipínský, hroznýšovec kubánský, hrošík liberijský, husice
egyptská, morče uruguayské

6. Hudební výchova
Znáš písničku Krávy, krávy od Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře? Napiš, o jakých zvířatech se
v písničce zpívá, a pak si ji zazpívej.

7. Výtvarná výchova
Máš nějaké oblíbené zvíře v naší zoo? Nakresli nám ho a vyfocený nebo naskenovaný obrázek nám
pošli na e-mail soutěž@zoojihlava.cz.

8. Tělesná výchova
Víš, že i jógové pozice mohou mít zvířecí názvy? Zkus si pozici motýlka, kobry, zajíce, kočky, psa nebo
orla. Podrobnější popis najdeš například: https://yoga4yogi.cz/asany/?id=24

motýlek

kočka

kobra

pes

zajíc

orel

Správné odpovědi nám posílej 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.
Úkoly můžeš řešit i zpětně z předchozího kola.
Těšíme se na vaše odpovědi.
Vaše Zoo Jihlava

