
 

 

 

 

 

 

soutěž Zoo Jihlava pro děti po dobu podzimního nouzového stavu 

5. KOLO 

Nouzový stav pokračuje, školy jsou pro většinu dětí stále zavřené, tak naše netradiční úkoly na tebe 

čekají naposled i tento týden. Tak hola – naše „zooškola“ volá. 

1. Český jazyk 
Přečti si následující text a urči, jaké je každé slovo slovní druh (1 - podstatné jméno, 2 - přídavné 

jméno, 3 - zájmeno, 4 - číslovka, 5 - sloveso, 6 - příslovce, 7 - předložka, 8 - spojka, 9 - částice,             

10 - citoslovce). 

Kukačka obecná je třicet centimetrů velký pták. Sameček se ozývá jasně „kuku“ a samička výrazným 

„bi bi bi“. Kukačky se živí výhradně hmyzem. Své vajíčka kladou do cizích hnízd.   

2. Anglický jazyk 

Vylušti anglickou křížovku a 

jednotlivé slova, tajenku i její 

překlad napiš do řešení. 
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1. parrot 

2. snail 

3. dove  

4. butterfly 

5. rabbit 

6. grasshopper 

7. hamster 

8. tiger  

9. monkey 

10. turtle 

Tajenka: river otter - vydra říční 

1                    2        5     4                1                  2             1              1                  4             6              10     8         1                 2            

10                  1                   5             6                   1              3       1              5             7      2           1            



3. Matematika 

A) V zoo máme v teráriích brouky zlatohlávky a pavouky.  Dohromady jich je 8 a mají 54 nohou. Kolik 

máme pavouků a kolik brouků?    3 pavouci a 5 brouků 

B) V africké vesnici Matongo máme plameňáky a kamerunské kozičky. Mají celkem 40 hlav a 96 

nohou. Kolik je kterých?  32 plameňáků a 8 koziček 

4. Přírodověda/Přírodopis 

Mnohé názvy zvířat jsou velmi zvláštní. Urči, které slovo označuje zvíře, rostlinu nebo věc. 

zvíře: čačalaka, čalounice, kostlín, kostižerka modrásek, modroušek, tyran, tamarín 

rostlina: čistec, kostival, modruška, modroušek, modřín, tamaryšek 

věc: čalamáda, kostlivec, modřina, tyrkys 

5. Vlastivěda/Zeměpis 

Poznáš vlajky světa? Podle názvu státu, kterému vlajky patří, mají druhový název i některá zvířata. 

Vždy alespoň jedno z nich chováme u nás v zoo, ale můžeš napsat i další.  

A)    B) 

 

 

hrošík liberijský      aligátor čínský, křepelka čínská 

žako liberijský 

 

 

C)    D) 

ovíječ filipínský      hroznýšovec kubánský, leguán kubánský 

 

 

 

E)    F) 

 

husice egyptská     chameleon jemenský 

velemlok čínský, takin čínský, alexandr čínský, rezatka 

čínská, racek čínský, ibis čínský, tygr čínský, langur 

čínský, delfínovec čínský, krokodýlovec čínský, …. 

nártoun filipínský, krokodýl filipínský, výreček filipínský, 

kakadu filipínský, lelčík filipínský, chřástal filipínský, dikobraz 

filipínský, agama filipínská,… 

amazoňan kubánský, štětinatec kubánský, trogon 

kubánský, plameňák kubánský, kolibřík kubánský, 

aratinga kubánský, kostlín kubánský,… 

šváb egyptský, tarbík egyptský, želva egyptská, sup 

egyptský, kaloň egyptský,… 



6. Hudební výchova 

Na jaké hudební nástroje hrají zvířátka ve večerníčcích Krtek a muzika, O cvrčkovi a Žofka a spol.? 

Krtek a muzika: příčná flétna, tuba, housle, dudy, buben 

O cvrčkovi: housličky, basa, tuba, pila 

Žofka a spol: banjo, buben, rumba koule 

7. Výtvarná výchova 

Najdi při procházce v lese nějaké pěkné šišky a vytvoř z nich například ježka nebo sovu. Inspiraci 

najdeš na internetu. Pěkný návod je např. zde: https://www.zazen-nudu.cz/clanky/siskovy-jezek 

Vyfocený výtvor nám pošli na e-mail  soutěž@zoojihlava.cz. 

8. Tělesná výchova  

Naši giboni jsou velice šikovní a obratní.  Ve svém výběhu mají různá lana, aby se zabavili různým 

přelézáním a přeskakováním. A co ty? Umíš skákat přes švihadlo? Zkus si švihadlovou školku.    

 10 × přeskoč švihadlo snožmo 

    9 × přeskoč švihadlo střídavě pravou a levou nohou 

    8 × jen pravou nohou 

    7 × jen levou nohou 

    6 × přeskoč snožmo se zkříženýma nohama 

    5 × snožmo, ale toč švihadlem dozadu 

    4 × přeskoč pravou nohou, švihadlem toč dozadu 

    3 × levou nohou, švihadlem toč dozadu 

    2 × střídavě pravou, levou nohou, švihadlem toč dozadu 

    1 × vajíčko - ruce jsou před tělem zkřížené, skoč snožmo 

 

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 předchozích kol, odpovědi budeme přijímat do konce listopadu. 

Těšíme se na vaše odpovědi. Vaše Zoo Jihlava 

https://www.zazen-nudu.cz/clanky/siskovy-jezek
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctW8e_17I8TvoZMmfWDuoc-PDsYrAeMj1nGo6eT0ghD0rvaQ/viewform?usp=sf_link

