Exkurze Zoo Praha
Akce proběhla dne 21. 6. 2021 od 8:00 do 13:00. S žáky 9. A jsme vyrazili do areálu pražské
zoologické zahrady. Vše proběhlo ve velmi příjemné atmosféře a bez komplikací. Všichni žáci
dodržovali předem stanovená pravidla.
Žáci dodrželi předem domluvené časy společných setkání a všichni odevzdali pracovní list (přiložený
níže, který jsme spolu navzájem zkontrolovali.

ZOO – pracovní list
1. Napiš alespoň 3 živočichy, které jsi mohl vidět v ZOO a které patří mezi nejohroženější na světě.

2. V ZOO běží projekt „Pomáháme jim přežít“. Vyber si jeden z projektů (1-5), který tě zaujal nejvíce,
a popiš ho.

3. Zjednodušeně nakresli odlitek megalodona. V jakém geologickém období tento živočich žil?

4. Klokan bažinný – vyber pravdivé tvrzení:
a) váží 15 – 18 kg
b) se živí hmyzem, trávou, bylinami, keři a houbami
c) je březí 33 – 38 dní
d) obývá sušší oblasti Austrálie
5. Jakého vodního savce jste si nemohli prohlédnout, protože probíhá rekonstrukce jejich pavilonu?

6. Podle popisu napiš, o jaké zvíře se jedná a do jakého řádu patří:
Tito savci jsou silně ohrožený druh. Vyskytují se pouze v deštném pralese v nadmořských výškách
22004000 m n. m. ve střední Africe. Samec měří 180 cm. Samice jsou vždy menší, nepřesahují 150 cm.
Váha dospělých samců se pohybuje od 150 kg do 200 kg, samice váží od 70 kg do 110 kg. Samci jsou
na hřbetě zbarveni stříbrošedě, samice jsou černé. Žijí ve skupinách o počtu až 30 kusů. Oči míří
dopředu a na prstech má nehty. Pohybují se zvláštní chůzí, kdy se opírají o kotníky předních končetin.
Živí se ovocem a výhonky rostlin. Jsou to velmi inteligentní zvířata.

7. Kde ji mohl vidět anakondu? (V jakém pavilonu.) Napiš o ní jednu zajímavost.

8. Jak se jmenuje nejmladší gorila v pražské ZOO?

9. Hutie kubánská – vyber pravdivá tvrzení (více možností):
a) je největší z hutií
b) obývá karibské ostrovy
c) má čtyřdílný žaludek, což je mezi hlodavci výjimka
d) žije v rodinných společenstvech

9. Jaký živočich má svůj pavilon naproti puštíku bělavému?

10. Popiš, jak vypadá adax.

12. V jakém náboženství jsou významní sloni?

13. Jaké druhy tygrů je možné vidět v pražské ZOO?

14. Proč se v tomto období neseká tráva v ptačích mokřadech?

15. Jelen patří mezi:
a) sudokopytníky
b) lichokopytníky

16. Jaký živočich se ti líbil nejvíce a proč?

