
JARNÍ
PRÁZDNINOVÁ

SOUTEŽ
pro děti 

se Zoo Plzeň
8. – 14. března 2021



Každoročně mohou jarní prázdniny děti trávit 
na příměstském táboře v naší zoologické zahradě. 
Letos to bohužel není možné. Pro všechny zvídavé 
děti jsme však připravili jarní soutěž plnou 
přírodovědných aktivit!

Podmínkou účasti je vyřešit všech 8 úkolů, jejich 
řešení (formou fotografie či obrázku) srozumitelně 
označit číslem úkolu, případně doplňujícím popiskem 
dle zadání a vše najednou zaslat nejpozději do neděle
14. března na email: stuchlovak@plzen.eu  
V pondělí 15. 3. 2021 bude vybráno 5 šťastlivců, kteří 
získají balíček praktických propagačních předmětů 
Zoo Plzeň.



Úkol č. 1 – První kvítky

S blížícím se jarem se v přírodě začínají 
objevovat první kvítky. Rozhlédni se po 
okolí a zkus alespoň jeden najít!

Poté ho vyfoť nebo namaluj a připiš,
o jakou rostlinku se jedná.



Úkol č. 2 – Vlastní minizahrádka

Pusť jaro dál a vytvoř si svou vlastní ma-
lou zahrádku! Budeš potřebovat: kelí-
mek/misku, hlínu a semínka (např. fazole, 
hrášek, řeřichu nebo klidně pecku z man-
darinky,…). Naplň nádobu zeminou, semín-
ko zasaď a vyrob mu jmenovku s názvem 
rostlinky. Pro vyklíčení potřebuje semínko 
teplo a nezapomeň ho zalévat!

Svou minizahrádku vyfoť nebo namaluj!



Úkol č. 3 – Pozoruj živočichy

Ačkoliv je zoo uzavřená, spoustu volně 
žijících živočichů lze pozorovat téměř 
kdekoliv. Zastav se a zkus být chvilku úplně 
potichu. Určitě se ti poštěstí nějakého 
živočicha zahlédnout nebo zaslechnout 
jeho hlas.

Napiš alespoň 3 živočichy (domácí 
zvířata se nepočítají), které jsi pozoroval 
a jednoho z nich vyfoť/namaluj!



Úkol č. 4 – Mrňouskové v okolí

Neprávem často přehlíženou skupinou drobných 
živočichů jsou bezobratlí (nemají vnitřní kostru 
jako my). Patří mezi ně mnoho skupin zajímavých 
tvorů. Jednou z nich jsou třeba pavoukovci, hmyz 
či stonožky a mnohonožky. Možná i u tebe doma 
trávila zimu za rámy oken slunéčka (berušky) nebo 
jsi už venku potkal první včelky.

Vyber si jednoho takového „mrňouska“, kterého 
dobře znáš a zjisti o něm alespoň 2 zajímavosti 
(např. jaká je jeho role v přírodě, čím se živí nebo 
kdo se jím živí, případně jak je lidem užitečný).



Úkol č. 5 – Víš, kdo jsem?

„Ahoj člověče!
Trošku se ti představím. Ve volné přírodě se vyskytuji 
výhradně na čtvrtém největším ostrově světa. V Zoo Plzeň 
obývám expozici spolu s želvami obrovskými. Žiju v tlupách, 
dobře šplhám a rád se sluním. Když se pohybuji ve vysoké 
trávě, raději vztyčím svůj dlouhý, výrazně pruhovaný ocas, 
abych zůstal v kontaktu s ostatními členy skupiny. K péči 
o svou srst mimo jiné používám podobnou vychytávku jako ty 
na česání vlasů. Ano, hřeben! A že jsi ho u mě nikdy neviděl? 
Schovávám ho v tlamě, můj hřebínek totiž tvoří šest zubů na 
spodní čelisti. Jsem dobře známý také z pohádky. Víš, kdo 
jsem?“

Napiš, jaké zvíře se ti právě představilo. Jestli chceš, můžeš 
ho i namalovat (není povinné).



Úkol č. 6 – Medvědi se probouzejí

Ze zimního odpočinku 
se touto dobou poma-
lu probouzejí medvědi. 
Pro medvěda hnědé-
ho je známe ještě jiné 
označení.

Víš, jaké? Pokud ne, 
tajenka napoví. Zjisti, 
proč se mu tak říká.



Úkol č. 7. – Kdyby ryby (Which fish)

Jedním z důležitých poslání zoologických zahrad jsou ochranářské aktivi-
ty, mezi které patří vzdělávání veřejnosti, chov ohrožených druhů, účast na 
projektech ve volné přírodě či výzkum. Jednou z aktuálních ochranářských 
kampaní je kampaň Which fish, která upozorňuje na problém nadměrného 
a nevhodného rybolovu. Dochází tak k devastaci mořských ekosystémů a po-
kud vše půjde současným tempem, může již v roce 2050 dojít k jejich kolapsu.

Navštiv internetové stránky zooplzen.cz/podporujeme/kampane-eaza/
which-fish/ a napiš alespoň 3 způsoby, co můžeme pro mořské živočichy 
udělat my.

Náš tip na zážitek:
Navštiv Sádky Plzeň! (v areálu Vodárny Plzeň - našeho hlavního partnera).
Zde si i v současné době, za dodržení všech opatření, můžeš sám a vlastno-
ručně ulovit čerstvou rybu! Exkluzivně s heslem „Zoo Plzeň“ Ti zapůjčí pruty 
a nástrahy v období jarních prázdnin (do 14. 3. 2021) zcela zdarma! Co se ulo-
ví, to se nesmí vrátit zpět. Úlovek na přání zpracují, vykuchají, vy jen zaplatíte 
a odnesete si domů! Otevírací doba a další informace na FB a webu Sádky 
Plzeň.



Úkol č. 8 – Narozeninové přání

Zoologická a botanická zahrada města 
Plzně letos slaví 95. výročí založení!

Napiš, co bys své zoologické zahradě popřál 
k narozeninám! 😊


