soutěž Zoo Jihlava pro děti po dobu nouzového stavu

3. KOLO
1. Kdo jsem?
Přečtěte si následující informace a zkuste odhalit, které zvíře ze Zoo Jihlava se vám představilo.
Jsem středně velký pták. Měřím do 25 cm. Moje váha je 70 až 115 gramů. Ve volné přírodě
žijeme na Bali v Indonésii na území o rozloze 60 km2. Odhadem nás tu žije posledních 50 kusů.
V zajetí se mi ale daří, je nás tu asi 1 000, takže jsme zpětně vypouštěny do přírody. Je to velká
událost a při každém vypouštění nám kněz v chrámu žehná svěcenou vodou a skládá nám
zvláštní modlitbu.
Moje peří má bílou barvu, jen konce křídel a ocasu jsou černé. Kolem očí mám modrou kůži. Na
hlavě mám chocholku. Nemáme rádi déšť, jakmile začne pršet, ukrýváme se do lesního porostu.
Po ránu se létáme podívat na pobřeží. Jsme všežravci, chutnají nám červi a hmyz (hlavně vážky
a mravenci), ale i plody nebo semena.
Pro svoje hnízda hledáme dutiny ve stromech. Snášíme 2 až 3 modrá vejce (někdy i s hnědými
skvrnami). Naše mláďata jsou po vylíhnutí holá a slepá a musíme se o ně starat.
V přírodě nás ohrozilo kácení lesů, ale mnohem více náš odchyt. Společně s dalšími druhy
zpěvných ptáků jsme často odchytáváni u napajedel v období sucha a následně prodáváni
v klecích na trzích.
Stejně jako jeden druh žirafy mám svoje druhé jméno po britském zoologovi, který byl členem
jedné známé šlechtické dynastie.

2. Kam patřím?
Vyberte, zda je dané zvíře licho- nebo sudokopytník.
A) nyala nížinná

B) zebra damarská

C) babirusa sulaweská

D) žirafa núbijská

E) tapír jihoamerický

F) koza kamerunská

G) guanako

3. Najdi zvíře
Pomocí písmen z následující věty zkus vymyslet co nejvíce názvů zvířat. Dodržuj čárky, háčky.
ZVÍŘE JE NÁŠ KAMARÁD.

4. Austrálie
Do textu se nám dostal nějaký „šotek“ a změnil některá slova. Přečti si text a odhal chyby, které
po sobě „šotek“ zanechal, a ty vypiš.
Austrálie je největší světadíl, přesto v ní najdeme spoustu zvířat, která nikde jinde nežijí. Díky
tomu, že se Austrálie oddělila od ostatních kontinentů velice brzy, najdeme zde nejvíce vačnatců
– klokany, koaly, vombaty, vačice a další.
Dalšími zajímavými zvířaty Austrálie jsou ježci a ptakopyskové. Patří mezi savce, ale nerodí
živá mláďata, nýbrž kladou vejce.
Pes ringo je vrcholovým predátorem. Žije ve smečkách a je aktivní převážně v noci. Loví zvířata
od hmyzu až po buvoly. Na jídelníčku má až 170 druhů zvířat.
Nandu hnědý je druh běžce a je také druhým největším nelétavým ptákem světa. Dokáže
vyvinout rychlost až 48 km/h. Stejně tak výborně plave. Snáší žlutá vejce.

5. Slavná zvířata
A) Jaké králíky viděli Bob a Bobek při své návštěvě zoo?
B) Víte, o kterém zvířeti se zpívá v této písničce?
Máma mi dala korunu, abych koupil ……
a já místo jedné …… koupil vel…..
Co dělá …..? Ocasem hýbá.
Proč? Proč? Protože je ….., …..
C) Jak se jmenoval pes, který jako první letěl do vesmíru?
D) Jaké zvíře je ve skutečnosti král Jeliman?

6. Kdo je na obrázku?
Poznej zvíře, které je na obrázku:
A)

B)

Své odpovědi nám doplňte do našeho formuláře.

7. Dobrovolný úkol - Vytvoř žirafu
Dnešní dobrovolný úkol Vás zavede ven. Při své zdravotní procházce (nebo na zahradě) se dívej
kolem sebe a posbírej si zajímavé přírodniny (větvičky, kamínky, trávu, peříčka, …). Doma z nich
potom poskládej žirafu a tu nám vyfoť a pošli. Žirafu můžeš poskládat i přímo v přírodě, vyfotit ji
a nechat ji tam pro potěšení ostatních.
Pokud splníš dobrovolný úkol a fotku výtvoru nám pošleš na email soutez@zoojihlava.cz,
připočítáme ti bod navíc.

