soutěž Zoo Jihlava pro děti po dobu nouzového stavu

POSLEDNÍ 5. KOLO
1. Kdo jsem?
Přečtěte si následující informace a zkuste odhalit, které zvíře ze Zoo Jihlava se vám představilo.
Jsem jedna z nejrozšířenějších kočkovitých šelem. Žiju na rozsáhlých územích Evropy, Afriky a
Asie. V Česku jsem byla ale dlouhá léta pronásledována a lovena jako „škůdce“, a proto jsem
z české přírody zcela vymizela. Dnes je to lepší a na několik míst, především v pohraničí, jsem
se vrátila. Žiju samotářsky a vyhledávám smíšené a listnaté lesy v podhůří hor nebo na
vrchovinách. Moje teritorium mívá více jak 50 hektarů. To si značím drápáním kůry stromů,
močením, trusem a pachovými výměšky z meziprstových žláž. Přes den se většinou ukrývám
v dutinách stromů, vývratech stromů nebo norách jezevců, když ale svítí sluníčko, ráda se
vyhřívám.
Mám větší hlavu s dlouhými vousky a menšíma ušima. Moje barva je šedohnědá až šedožlutá
s výrazným pruhováním na hřbetu, ocase a nohách. Nejčastěji vážím 2 – 8 kg a dosahuji délky
47 – 80 cm (i s ocasem).
Moji potravu tvoří většinou menší hlodavci (hraboši, myši, myšice), ale ulovím i ptáka do
velikosti slepice. Nepohrdnu ani veverkou, rejskem, ještěrkou nebo žábou.
Mívám 3 až 4 mláďat, o která se starám skoro půl roku, než se osamostatní.

2. Kam patřím?
Druhové názvy zvířat bývají někdy odvozeny i od barvy, kterou zvíře má. Přiřaďte ke každému
zvířeti správný druhový název a tedy i barvu, kterou vyniká. Na výběr máte barvy: hnědá, černá,
růžová, modrá, červená, šedá, bílá
A) pelikán
B) varan
C) rys
D) anolis
E) emu
F) mangabej
G) plameňák

3. Najdi zvíře
Změnou jedné hlásky v následujících slovech získáš zvíře.
A) druh sovy PUNTÍK
B) červeně zbarvený lemur KARI
C) lichokopytník s protáhlým rypákem PAPÍR
D) druh hada KRAJKA
E) noční druh poloopice BOMBA
F) druh kachny DÍRKA

4. Amerika
Do textu doplň chybějící slova. Nápovědou jsou obrázky.

Amerika je rozlehlý kontinent, který se dělí na Severní, Střední a Jižní Ameriku. Najdeme zde
různá prostředí a velké množství zvířat.
Druhem, který najdeme od Kanady až po Kolumbii, je A)………, která je velice podobná
jedovatému korálovci.
Křovinaté oblasti ve Střední Americe vyhledává B)………, který v případě nutnosti dokáže na
krátkou vzdálenost běžet po vodní hladině.
V Jižní Americe najdeme rozsáhlé tropické deštné pralesy. Nad korunami stromů poletují
papoušci C)……… všech barev. Ve větvích stromů skáčou z větve na větev D)……… a další
druhy drápkatých opiček. Stromy ke svému životu využívají i jedovaté žabičky E)……….
V řekách a jezerech žijí různé druhy piraní (např. i námi chovaná piraňa plodožravá), kterým se
dnes nově říká F)………. Vodní prostředí má rád i jeden z největších hadů světa – G)……….
V Jižní Americe najdeme i vysoké hory – Andy. Toto horské prostředí využívá ke svému životu
lama H)……….

5. Slavná zvířata
A) Která ryba je předlohou pro hlavního hrdinu filmu Hledá se Nemo?
B) Když potřeboval Krtek kalhoty, s jednotlivými úkoly mu
pomohla zvířata. Víte, kdo mu pomáhal máčet, lámat a česat len,
soukat nitě, tkát látku a stříhat a šít kalhoty?
C) Jaké zvíře má ve svém logu Národní park Podyjí?
D) Které zvíře je maskotem fotbalového klubu Bohemians Praha?

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

B)

Své odpovědi nám doplňte do našeho formuláře.

7. Dobrovolný úkol - Vytvoř zvíře
K dnešnímu dobrovolnému úkolu budeš potřebovat svoje ruce/prsty a barvy. Natři si barvou
konečky prstů nebo celou dlaň a pomocí jejich otištění na papír vytvoř jakékoli zvíře. Můžeš
kombinovat barvy nebo zvíře vylepšit pastelkami nebo fixy.
Pokud splníš dobrovolný úkol a fotku výtvoru nám pošleš na email soutez@zoojihlava.cz,
připočítáme ti bod navíc.
Tímto kolem naše NouZOOvka končí, protože skončil i nouzový stav a děti z prvního stupně se
mohly vrátit do školy. Děkujeme vám za účast v naší soutěži a doufáme, že jste se během plnění
úkolů i něco zajímavého dozvěděli. Všichni jste vítězové a vaši odměnu, karty Poklady jihlavské
zoo, si můžete vyzvednout na pokladně zoo nebo vám je zašleme poštou. Nejlepším řešitelům
pošleme i něco navíc.
POZOR: Uzávěrka všech kol soutěže je 7. června 2020!

