
 

Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé, 
studentky, studenti, žačky, žáci, 
minulý rok jsme se mohli setkat jen v on-line prostředí.  Věříme,  že to  bylo  jen mimořádné

řešení, ke kterému jsme přistoupili v souvislosti s neutěšenou epidemickou situací. S o to větší

radostí bychom vás všechny pozvali na již devátý ročník  Dne přírodních věd,  který se bude

konat  ve středu a  ve  čtvrtek  29.  a  30.  září  2021 po  dvou letech  opět  v  Zoo Brno!  Motto

letošního ročníku zní Kdo bzučí, je medvěd.

V době pandemie, ze které se snad celý svět velmi brzo vymaní, jsme vypozorovali zásadní nedostatek. Myslíme si, že nám

chyběla kvalitní a smysluplná komunikace. A na tu se zaměříme! Komunikace v přírodě totiž vždy smysl má! Po několika letech

se tak vrátí stanoviště zaměřené na šelmy, kde se dozvíte, jak spolu komunikují například medvědi, a když budete mít trošku

pověstného štěstí, uvidíte i  naši novou medvědici kamčatskou jménem Irina. Mezi zcela jistě zajímavá zastavení se zařadí

stanoviště věnující se opylovačům a chybět nebude ani chemická show. Prostě a jednoduše: Snad se konečně uvidíme osobně,

a tak je na co se těšit!

Po průchodu všemi soutěžními stanovišti a po vyplnění všech otázek si můžete užít podzimní procházku areálem brněnské zoo.

V letošním  roce  nezařazujeme  do  doprovodného  programu  oblíbená  komentovaná  krmení,  aby  nedocházelo  k míchání

kolektivů. No a pak už jen rychle domů sledovat  www.zoobrno.cz, kde v pátek 1. října budou zveřejněny 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  osmi  minut  v  předem  určené  kapacitě  (předpoklad

4 družstva/8 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:

29. září budou soutěžit družstva ze základních škol z 8. a 9. ročníku (kategorie Z8), 30. září budou soutěžit v jedné
kategorii  gymnazisté  (prima  až  kvarta;  kategorie  G)  a  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  díky  mimořádně  pozitivním  odezvám.  Upozorňujeme,
že z důvodu trvání epidemie covid-19 nebude v soutěži docházet k míchání kolektivů a doporučujeme přihlášení
maximálního počtu týmů (tedy dva týmy za jednu školu v jedné kategorii, viz níže).

!Pozor!  Pokud se situace v souvislosti s pandemií zhorší a dojde k reakci státních orgánů vyhlášením omezujících

opatření, budeme Den přírodních věd pořádat v on-line podobě. Pokud by se tak stalo, kontaktovali bychom všechny

             přihlášené včas s přesnými informacemi. Z technických a organizačních důvodů nejsme schopni zajistit

 on-line  podobu  akce  v původním  termínu  a  proto  předem  oznamujeme,  že  náhradním  termínem

    by v případě potřeby byl 14. říjen. Děkujeme za pochopení.

Už se nemůžete dočkat?!

My  taky  ne!  A  proto  neváhejte  a  zaregistrujte  se  přes  webové  stránky  www.zoobrno.cz,  sekce

Pro děti a školy à Soutěže.  Přihlašovat se můžete od 1. do 23. září 2021, případně do naplnění
kapacity jednotlivých kategorií. Zaregistrovat můžete až dva tříčlenné týmy z jedné školy do jedné

kategorie.  Každá  základní  škola  má  možnost  přihlásit  družstva  do  obou  věkových  kategorií.

I v letošním ročníku budeme přidělovat konkrétní čas příchodu, čímž zamezíme čekání na úvodním

stanovišti. Tuto informaci obdržíte v dokumentu Informace pro přihlášené, který budeme rozesílat

před konáním soutěže.        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/

