soutěž Zoo Jihlava pro děti po dobu podzimního nouzového stavu

3. KOLO
Nouzový stav pokračuje, školy jsou stále zavřené, tak naše netradiční úkoly na tebe čekají i tento
týden. Tak hola – naše „zooškola“ volá.

1. Český jazyk
I mezi vyjmenovanými slovy je spousta zvířat. Napiš, která to jsou.
dobytek, kobyla, býk, hmyz, myš, hlemýžď, netopýr, slepýš, sýkora, sýček, sysel, vydra, výr

2. Anglický jazyk
Přiřaď zvířatům jejich typickou vlastnost nebo část těla.
eagle - beak, fish - fins, cheetah - fast running, giraffe - long neck, kangaroo - pouch, lion - sharp
teeth, sloth - slow

3. Matematika
Vypočítej slovní úlohu.
V zoologické zahradě bylo tolik žiraf jako zeber. Opic bylo 4-krát více než žiraf. Opic bylo tolik jako
plameňáků. Levhartů bylo 5-krát méně než plameňáků. Kolik bylo těchto zvířat dohromady v zoo?
Víme, že tam byly 4 levharti.
54 zvířat

4. Přírodověda/Přírodopis
Roztřiď následující zvířata na masožravce, býložravce, všežravce podle jejich potravy.
masožravci: tygr, orel, anakonda, tuleň
býložravci: lama, nyala, lori, ovce
všežravci: medvěd, pekari, gibon, nosál

5. Vlastivěda/Zeměpis
Himálaj: panda červená, irbis, takin
Andy: puma, lama, kondor
Alpy: svišť horský, kamzík horský, kozorožec horský
patří mezi velehory světa. Vyber, která zvířata v nich žijí.

6. Hudební výchova
Zvířata se objevila i ve vážné hudbě. Najdi autory těchto operních, baletních, divadelních a hudebních
děl.
Labutí jezero – P.I. Čajkovskij, Příhody Lišky Bystroušky – L. Janáček, Netopýr – J, Strauss, Let čmeláka
– Rimskuj - Korsakov

7. Výtvarná výchova
Venku na procházce si nasbírej kaštany a vytvoř pomocí špejlí z nich zvíře. Vyfocený výtvor nám pošli
na e-mail soutěž@zoojihlava.cz.

8. Tělesná výchova
Zahraj si s rodiči nebo sourozenci hru Honzo, vstávej! Pokud ji neznáš, najdi si návod na internetu.

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

