NABÍDKA VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ PRO ROK 2018/2019
pro druhý stupeň ZŠ a SŠ
MOŘSKÝ SVĚT
V tomto programu se vypravíme za tajemstvími
oceánů. Dozvíme se něco o manželství klaunů,
nepřátelích ježovek, smrtelně jedovatých rybách
a korálových útesech. Jakým hrozbám musí čelit
obyvatelé moří a oceánů? A čím je způsobeno
bělení korálů? Při tomto programu navštívíme
mořské akvárium a korálový útes.

ŠELMY V OHROŽENÍ
Máme z nich strach a zároveň v nás vzbuzují obdiv.
Představíme si naše nejznámější šelmy a popíšeme
typický způsob života. Jak se zachovat při setkání
tváří v tvář? Jaké jsou příčiny ohrožení šelem?
Součástí programu je seznámení se šelmami
chovanými v naší zoo.

TOULÁNÍ PO OBOU AMERIKÁCH
V tomto
programu
zavedeme
účastníky
do kanadských lesů, severoamerických prérií
i amazonského pralesa. Seznámíme se s obyvateli
této části světa a poznáme specifika jejich
životního prostředí.

ZVUKY NOCI
Na jaké živočichy můžeme narazit po setmění?
Zamotá se netopýr do vlasů? Program je zaměřený
na noční obyvatele naší přírody. Pokusíme se
pochopit jejich taktiku lovu, dorozumívání i způsob
života. Součástí programu je prohlídka expozice
sov v naší zoo.

SMRTÍCÍ SETKÁNÍ
Tento program se zaměřuje na poznání jedovatých
živočichů nejen ve světě, ale také v České
republice.
Prostudujeme
bezobratlé,
obojživelníky, plazy i savce. Proč vlastně vznikl
jedový aparát? Jak jed působí? Co dělat po zmijím
uštknutí?

CO ŽIJE V DÚBRAVĚ
Tygra a pštrosa pozná každý, ale znáte zvířata,
která vám žijí za humny? V tomto programu se
vydáme na vycházku po okolí zoo a podíváme se,
jací živočichové se skrývají pod listím nebo kdo
obývá nedaleký potůček. Program lze realizovat
pouze v období duben – září.

OD PTÁKŮ K DINOSAURŮM
Putování do minulosti nás zavede k předkům
dnešních ptáků. Dozvíme se, jak vznikl létací
aparát a jak mistrně jsou ptáci přizpůsobeni
pohybu ve vzduchu. Seznámíme se také
se zástupci chovanými v naší zoo.

VŠE O PRIMÁTECH ANEB KE KOŘENŮM
Poznáte naštvaného šimpanze? Víte, co je
enrichment? Program nás zavede do minulosti
k našim předkům, seznámíme se s historií vývoje
člověka. Dále se zaměříme na jednotlivé druhy
primátů, jejich biologii, etologii i zajímavosti
ze života v zoo.

JAK TO BYLO, PANE DARWINE?
Revoluční osobnost, kněz, cestovatel… Jak objevil
principy teorie přírodního výběru? Jsou pravdivé?
Tušíte, jak vypadal první živočich, který vkročil
na souš? Program je věnován otázkám evoluce
a jejím důsledkům.

POCHYBNÉ SUVENÝRY
Prostřednictvím zážitkových aktivit se seznámíme
s problematikou
nelegálního
obchodu
s ohroženými druhy zvířat a úmluvou CITES.
Dozvíme se, jaké nekalé praktiky využívají pytláci
a pašeráci zvířat a jakou roli v obchodu se zvířaty
hrají turisté. Společně budeme hledat možnosti,
jak se chovat, abychom přispěli k zachování
ohrožených druhů zvířat.

PRALES NA TALÍŘI
Co vás napadne, když se řekne prales? Co vše
s pralesem souvisí? Poznáme význam tropických
deštných lesů a společně se podíváme
na problémy pralesních oblastí, které jsou
důsledkem pěstování palmy olejné. Zamyslíme se
nad možnostmi řešení tohoto globálního
problému vzhledem ke svému spotřebitelskému
způsobu života.

JAK MĚNÍME SVĚT
Jaké dopady má lidská činnost na ekosystémy naší
planety? Účastníci programu poodkryjí souvislosti
mezi ničením přirozeného prostředí a úbytkem
biodiverzity. Seznámí se s příčinami a důsledky
ohrožení zvířat ve světě a jejich ochranou. Dozví
se, jak a proč funguje obchod s ohroženými druhy
zvířat a poznají také význam českých záchranných
programů ve světě. Povídání o ohrožených druzích
je doplněno zážitky pracovníka zoo přímo
z terénních výjezdů do Indonésie.

Vstupné do zoo pro školní skupiny je 50 Kč
za žáka. V této částce je zahrnut i výukový
program. Pedagogický doprovod má vstup
zdarma.
Kapacita sálu vzdělávacího centra je 30 dětí.
Program trvá přibližně 60 minut.
Programy označené piktogramem autíčka je
možné realizovat i u vás ve škole. Cena je pak
30 Kč za žáka + náklady na dopravu lektora.
Programy si rezervujte v dostatečném
předstihu
prostřednictvím
e-mailů
vzdelavani@zoo-hodonin.cz
nebo
vyuka@zoo-hodonin.cz nebo na telefonech
724 024 096 nebo 724 298 998.
Aktuální změny a nové programy najdete
na www.zoo-hodonin.cz .

ZVÍŘATA V OHROŽENÍ
Putováním po kontinentech navštívíme přirozená
prostředí ohrožených zvířat z celého světa. Co
konkrétní druhy ohrožuje? Jakou roli v jejich
ochraně hrají zoologické zahrady? Čeká nás práce
s mapou, spolupráce ve skupině a návštěva zoo součástí programu je představení vybraných
druhů zvířat přímo v jejím areálu.

Pro zpestření návštěvy zoo můžete také
využít pracovní listy. Stačí si je předem
objednat na uvedených kontaktech a pak si
je vyzvednout na pokladně při příchodu
do zoo. V ceně vstupného tak od nás
obdržíte pracovní list pro každého žáka
a autorské řešení.

