
 

 

 

Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé,  
studentky, studenti, žačky, žáci,  
 

rádi bychom vás všechny pozvali na již sedmý ročník Dne přírodních věd, který se bude konat 
ve středu a ve čtvrtek 16. a 17. října 2019 klasicky v Zoo Brno! Motto letošního ročníku zní Zachraň 
se, kdo můžeš! 

Příroda bije na poplach! A všichni se musíme přihlásit o slovo, chceme-li žít na planetě, kde se žít dá. 
Zachraňme přírodu a tím i sebe. Dozvíte se mnoho zajímavého o zvířatech a rostlinách, letos nově i o 
principech, na kterých příroda stojí. Jsme na prahu nové doby ledové? Jak hospodařit v krajině, 
abychom ji nepřeměnili na poušť? Může způsob výsadby plodin předejít vzniku bleskových povodní?  
Mnozí z nás křičí Zachraň se, kdo můžeš!, když vidíme v rozvrhu fyziku. Ale i ta je důležitá! Může nám 
pomoci přežít na naší planetě šetrněji. 

Po průchodu všemi soutěžními stanovišti a po vyplnění všech otázek si můžete užít trochu zábavy, 
a to na speciálních komentovaných krmeních. Pak už jen projdete, co jste během soutěže nestihli, a rychle 
domů sledovat www.zoobrno.cz, kde se v pátek 18. října dozvíte výsledky. Nejlepší z vás mají možnost 
vyhrát zážitkový program v zoo a vychytralé dárky od chemiků! 

Stejně jako loni vás zahradou provede průvodce z řad žáků případně absolventů SPŠCH Brno. Odchody  
z úvodního stanoviště budou probíhat v intervalech pěti minut v předem určené kapacitě (předpoklad 
 8 družstev/5 min), toto opatření se v minulých leteh vyplatilo, a proto vás předem prosíme o dodržování 
instrukcí, které od průvodců dostanete. 

Vzhledem k naplnění kapacity soutěže v minulých ročnících jsme dospěli k rozhodnutí rozdělit soutěž do 
dvou dnů. 16. října budou soutěžit družstva ze základních škol z 8. a 9. ročníku (kategorie Z8), 17. října 
budou soutěžit v jedné kategorii gymnazisté (prima až kvarta; kategorie G), v druhé kategorii (Z6) 
družstva ze základních škol z 6. a 7. ročníku. Budete tak mít možnost rovnocenně porovnat síly. Kategorie 
jsme stanovili po analýze výsledků ze všech dosud konaných ročníků a ponecháváme je po loňské 
zkušenosti a mimořádně pozitivní odezvě. 

Už se nemůžete dočkat?! 

My taky ne! A proto neváhejte a zaregistrujte se přes webové stránky www.zoobrno.cz, sekce Pro děti a 
školy  Soutěže. Přihlašovat se můžete od 9. 9. 2019 do 4. 10. 2019, případně do naplnění kapacity 

jednotlivých kategorií. Zaregistrovat můžete až 2 tříčlenné týmy jedné školy do jedné kategorie. 
 Jedna základní škola má možnost přihlásit družstva do obou věkových 
 kategorií. Pozor! Novinkou letošního ročníku je přidělení konkrétního  

času příchodu, zamezíme tím čekání na úvodním stanovišti. 
 Po úspěšném přihlášení vám zašleme konkrétní čas příchodu  

a podrobnější informace pro soutěžící. 

Moc se na vás těšíme!  

Zoo Brno a stanice zájmových činností, p.o. a  
Střední průmyslová škola chemická, Brno, p.o. 

 

http://www.zoobrno.cz/

