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

 

rádi bychom vás všechny pozvali na jubilejní desátý ročník Dne přírodních věd, který se 
bude konat ve středu a ve čtvrtek 5. a 6. října 2022 klasicky v Zoo Brno! Letošní ročník se 
pyšní názvem Bouřlivé objevy. 
Při objevování přírodních zákonitostí někdy uslyšíme Heuréka! a někdy jakoby v pozadí hřměla přicházející 
bouřka. Mnozí vědci byli přesvědčení o důležitosti a převratnosti svých objevů, ale dostalo se jim uznání 
až po jejich smrti. Mezi ně patřil i Gregor Johann Mendel. Jedna z největších postav biologie a Brna, fenomenální 
vědec, jehož dvousté výročí narození si připomínáme v letošním roce. Dozvíte se mnoho zajímavého o botanice, 
na stejnojmenném stanovišti, kde hrášek převzal hlavní roli. Překvapí vás novinky z fyziky nebo zoologie 
obojživelníků a plazů a chybět nesmí ani chemická show! 

Po průchodu všemi soutěžními stanovišti a po vyplnění všech otázek už jen projdete, co jste během soutěže 
nestihli, a rychle domů sledovat www.zoobrno.cz, kde se v pátek 7. října dozvíte výsledky. Medailové pozice, tedy 
1.-3. místo v každé kategorii, jako již tradičně vyhlásíme týž den dopoledne. Nejlepší z vás mají možnost vyhrát 
zážitkový program v zoo a vychytralé dárky od chemiků! 

Stejně jako loni vás zahradou provede průvodce z řad studentů případně absolventů SPŠCH Brno. Odchody  
z úvodního stanoviště budou probíhat v intervalech pěti minut v předem určené kapacitě (předpoklad 
8 družstev/10 min), toto opatření se v minulých letech vyplatilo, a proto vás předem prosíme o dodržování 
instrukcí, které od průvodců dostanete. 

V minulých ročnících jste si již jistě zvykli na rozdělení soutěže do dvou dnů a letos tomu nebude jinak: 
5. října budou soutěžit družstva ze základních škol z 8. a 9. ročníku (kategorie Z8), 6. října budou soutěžit v jedné 
kategorii gymnazisté (prima až kvarta; kategorie G) a v druhé kategorii družstva ze základních škol 
z 6. a 7. ročníku (kategorie Z6). Budete tak mít možnost rovnocenně porovnat síly.  

Poslední kategorií, která ve výčtu není zmíněna, je kategorie U, pro vás – pedagožky a pedagogy, abyste také 
nastražily slechy a mohli si zasoutěžit o plátěnou tašku Dne přírodních věd. Pro některé z vás už do sběratelské 
kolekce. :) 

Už se nemůžete dočkat?! 

My taky ne! A proto neváhejte a zaregistrujte se přes webové stránky www.zoobrno.cz, sekce Vzdělávání  
Soutěže. Přihlašovat se můžete od 1. do 25. září 2022, 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 posledních ročníků Dne přírodních 
věd je přidělení konkrétního času příchodu, zamezíme tím čekání na úvodním stanovišti. Po úspěšném přihlášení 
vám na konci měsíce září zašleme konkrétní čas příchodu a podrobnější informace pro soutěžící. 

V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na Mgr. Janu Galovou (galova@zoobrno.cz) 
a Bc. Marka Slámu (slama@zoobrno.cz).  

Moc se na vás těšíme!  

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