
  

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

 

na jaře letošního roku, 1. května, se dle původních plánů měl konat osmý ročník Dne přírodních věd. 
Letos jsme jej spojili s dílem významné osobnosti české literatury Karlem Hynkem Máchou – Máj 
odkazující přímo na datum konání v kalendáři. Pro rok 2020 proto nese Den přírodních věd ústřední 
téma Kde hrdliččin zval ku lásce hlas. Tuto poetickou výpravu za vztahy v přírodě, přitažlivostí mezi 
fyziky a dalšími laskavými tématy však přerušila situace, do které jsme všichni byli uvrženi a pevně 
doufáme, že ji maximum z nás přežilo a přežije ve zdraví. Abychom však nepřispěli ke zhoršení 
epidemiologické situace a zpříjemnili podzim všem našim příznivcům, přistoupili jsme ke kroku, 
který může být drobnou přítěží, nebo naopak inspirací. Osmý ročník Dne přírodních věd se 
mimořádně uskuteční v online prostředí. 

Celá akce se váže s typickým geniem loci prostředí brněnské zoologické zahrady, tu doplňují 
zajímavé informace z různých přírodovědných oborů a jedním z hlavních taháků je i chemická show. 
Pokusíme se přesunout všechny tyto klady akce níže uvedeným způsobem: 

 

Nejprve se v průběhu září zaregistrujete na webu Zoo Brno, následně společně v daný den 
vyzkoušíme kapacitu platformy, na které se bude odpovídat na otázky. V samotný den soutěže, ve 
středu 7. října, vám budeme zveřejňovat naučná videa jednotlivých stanovišť. Po každém výkladu 
bude odvysílán přímý přenos, kde se budete moci zeptat na případné nejasnosti. Chvíli poté se vám 
zpřístupní soutěžní otázky pro dané stanoviště. Získané body se vám připíšou k celkovému skóre. 
Celkové výsledky po důkladné kontrole počítačového zpracování zveřejníme v pátek, 9. října na 
webu Zoo Brno. 

Na základě přesunu soutěže do online režimu jsme pro vás připravili tyto novinky: 

 - kapacita soutěže bude nově omezena jiným způsobem: 1 třída = 1 družstvo (3 žáci) 

 - jednotný čas konání soutěže od 8:10 do cca 13:00 

Naopak zůstáváme u rozdělení soutěžních kategorií Z6 (6. a 7. ročník ZŠ), Z8 (8. a 9. ročník ZŠ) a G 
(prima-kvarta). Kategorie Z8 a G budou mít mimořádně stejné otázky. Vyhodnocení ale zůstane 
oddělené. Kategorii U pro pedagožky a pedagogy pro letošní rok vynecháme. 

Vážíme si Vaší přízně a věříme, že v této nelehké době oceníte naši snahu přenést nevšední zážitek 
do výuky tímto novým způsobem. Pokud máte možnost, dejte o naší akci vědět i za hranice 
Jihomoravského kraje, například svým známým či bývalým kolegům. Díky letošní situaci je možné 
seznámit s naší akcí širší obecenstvo. 
 

Na nevšední setkání se už teď těšíme!  

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

 


