
Ahoj talentovaný ZOOkamaráde, 

Máme za sebou první měsíc soutěže. Prohlédli jsme všechna řešení, která nám přišla, a vyhodnotili je. Za 

každou otázku jsi mohl/a dostat až 3 body, celkem tedy 15 bodů. 

Drobné připomínky na základě vašich poslaných odpovědí: 

- Nezapomínej na „hlavičku“ dokumentu: Jako první by měl být nadpis např. „Soutěž TalentZOOm – 

březen“ nebo „Řešení březnového kola soutěže TalentZOOm“ a tvoje jméno (jako když odevzdáváš 

něco ve škole, taky to podepíšeš ) 

- Snaž se dokument trochu upravit, aby vypadal pěkně (jistě jste se to učili ve škole) – odstavce, 

nadpisy, formátování písma, číslování odpovědí, mezery, atd. 

- Zkus se v odpovědích trochu rozepsat – odpovídej celými větami, neboj se rozepsat, klidně přidej 

obrázky nebo fotky. 

- Zdroje, ze kterých jsi čerpal, se uvádějí na konci celého dokumentu a alespoň takto: 

 knihy: autor, název, vydavatelství, rok a místo vydání - „Charlotte Uhlenbroeková, Život zvířat, 

Euromedia Group, Praha 2009“ 

 internet: CELOU adresu, nikoliv jen "www.wikipedia.com", ale KONKRÉTNÍ stránku na daném 

webu https://cs.wikipedia.org/wiki/Komunikace_zv%C3%AD%C5%99at 

 to, co víš sám/sama, se neuvádí jako zdroj (takže ani hlava, ani TV, ani škola, apod. se napíše ) 

Také jsme vytvořili uzavřenou skupinu na facebooku, pokud máš zájem, tak se k nám přidej. Budeme tam 

dávat zadání a později i řešení, můžeme diskutovat, případně zveřejňovat zajímavé odpovědi. 

Abys mohl/a chodit do zoo dále zdarma, musíš odevzdat řešení za předchozí měsíc. 

A teď už zadání 2. kola: 

Máme tady březen, první jarní měsíc roku. Během tohoto měsíce se k nám vrací někteří stěhovaví ptáci, tak 

se zaměříme na stěhování (migraci) konkrétněji. 

1. Proč se vlastně zvířata stěhují, neboli migrují? Co je k tomu vede? Zkus odpovědět nejprve obecně, a 

pak uveď alespoň 5 příkladů živočichů, kteří migrují, a odkud kam se stěhují, kdy (v jakém období) a 

proč. 

2. Některá zvířata mají přímo ve svém druhovém jménu slovo stěhovavý/stěhovavá. Dokážeš najít 

příklady a podrobněji je popsat? 

3. Zkusíš najít některé z rekordmanů při migraci. Někoho kdo se stěhuje nejdál, nejdéle, nejrychleji, 

nejčastěji, v největším počtu,... prostě něco NEJ? 

4. I v naší zoo můžeš najít zvířata, která by se ve volné přírodě stěhovala. Která to jsou? 

5. Zkus sledovat ptáky ve svém okolí. Napiš, kdy a kde uvidíš prvního z těch stěhovavých, až se vrátí 

z teplých krajů. Pokud by se ti ho podařilo i vyfotit, tak by to bylo skvělé.  Pokud neobjevíš žádného 

stěhovavého ptáka, tak zkus popsat alespoň nějaký druh, který u nás naopak zůstává. 

Tak to je pro tentokrát všechno, doufáme, že si s úkoly poradíš a moc se těšíme na Tvé další řešení. 

Řešení posílej nejpozději do 26. 3. 2023 na e-mail tvrda@zoojihlava.cz. 

Tvůj soubor pojmenuj Jmeno_Prijmeni_mesic. Preferujeme formát .pdf, ale je možné zasílat i formáty .doc, 

.docx, nebo .odt s maximální velikostí 9 MB. Audio nebo video přílohy, prosím, nahrávej a posílej třeba přes 

https://www.uschovna.cz/ nebo http://leteckaposta.cz/. 

TalentZOOm team 
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