
VELKÁ CENA MALÝCH ZOOLOGŮ 
průvodce soutěží 

 
Vážení vyučující, milí soutěžící, 
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava spolu s Kruhem přátel zoo pořádá další ročník 
soutěže pro žáky 4. a 5. tříd prvního stupně základních škol. 
 
Začátek soutěže 
 

Abychom Vás mohli obeznámit se základními pravidly a objasnit startovací 
kartu pro družstvo, žádáme Vás, abyste se na vrátnici zoologické zahrady 
ohlásili přibližně 10 minut před Vaším domluveným časem startu. Dříve do 
areálu zahrady nebudete vpuštěni. Podle počasí se případně raději vybavte 

pláštěnkami nebo alespoň deštníky. Trasa celé soutěže vede po cestách a stezkách 
v areálu zoo, proto není nutné, aby měli soutěžící gumáky a podobně, naopak by je mohly 
zpomalovat. 
 

Do výbavy družstva stačí tužka či propiska (vyhněte se zmizíkovacím perům, která po 
navlhnutí mizí!). 

 
Před samotným startem ještě prosíme vyučující, aby ve spolupráci s organizátorem 
soutěže pomohli soutěžícím vyplnit hlavičku startovní karty, kde je třeba uvést název 
školy, pojmenování družstva (již ve škole si prosím rozmyslete, jak budou jednotlivá 
družstva pojmenována) a počet členů v družstvu (soutěží max. 7 žáků!). Poté se družstva 
mohou připravit ke startu a dle hodinek organizátora soutěže na vrátnici budou v 
objednaném čase vypuštěna na soutěžní trať. Do startovní karty se zapíše jak čas 
vyběhnutí, tak i čas doběhnutí do cíle. Záznamy jiné než na startovní kartě nebudou 
akceptovány, a to i v případě, že družstvo cestou svou startovní kartu ztratí. 
Pro Vás, vyučující, nyní nastává volný čas, a to přibližně o délce jedné hodiny. Můžete 
čekat se zbývajícími družstvy u brány zahrady, ale stejně tak se můžete vydat na 
procházku po zoo. Zde ale za té podmínky, že se soutěžícími, kteří jsou právě na trati 
nebo ještě nevyběhli, nebudete v žádném případě komunikovat a nebo jim přímo 
napovídat! Není možné, aby se vyučující vypravil s družstvem na trasu a tu s nimi 
procházel. Není přípustné, aby družstvo s sebou mělo jakékoliv materiály týkající se 
tématu soutěže (publikace, poznámky atd.) a také není povoleno dorozumívat se s okolím 
mobilními telefony a podobně. Po trase okruhu se budou neustále pohybovat 
dobrovolníci, kteří budou dodržování pravidel kontrolovat. Pokud bychom zjistili 
porušení pravidel nebo k němu měli pádné podezření, byli bychom nuceni dotyčné 
družstvo diskvalifikovat. 
 
Průběh soutěže 
 

Celá trasa vede po návštěvnické trase a nemůže se proto stát, že by odpověď 
vedla mimo stezku, proto je žádoucí, aby se i soutěžící pohybovali výhradně 



po cestě (resp. pěšině). Od místa startu bude na každém rozcestí, kde je nejméně jedna 
další možnost odbočit, umístěna soutěžní otázka a několik možností (dle počtu odboček 
na rozcestí) odpovědí. Soutěžící si musí zapsat zvolenou možnost do startovní karty 
k příslušnému číslu otázky a dle šipky u této možnosti pak pokračují dále. V případě, že 
zvolili špatnou odpověď, naleznou nejpozději na dalším rozcestí štítek, že je jejich 
odpověď chybná a musí se o jedno rozcestí vrátit, tak ztratí čas, který je pro ně důležitý. 
Ve startovní kartě si zároveň zvolenou možnost opraví. Pokud jim bude ve startovní 
kartě některá z možností chybět nebo bude chybná, znamená to trestný čas (+ 2 min. 
za každou chybějící nebo chybnou křižovatku). 
Při sestavování otázek jsme se snažili z velké části držet zavedených Rámcových 
vzdělávacích programů a také jsme se v učivu orientovali pomocí vybraných Školních 
vzdělávacích programů. I přes tuto snahu je možné, že soutěžící narazí na otázky, které 
jim přijdou neznámé, protože si v současné době své osnovy sestavují jednotlivé školy 
samy. Tuto skutečnost bohužel nejsme schopni ovlivnit. 
Po trase soutěže jsou umístěna tři stanoviště: úkol, kvíz a poznávačka. Tato stanoviště 
mají především dvě funkce - soutěžící si zde opět ověří, že jsou na správné cestě a krom 
toho budou právě zde ve značné míře ověřeny znalosti soutěžících. I na těchto 
stanovištích pracuje družstvo společně jako tým. V neposlední řadě má stanoviště ještě i 
třetí funkci - organizační. V případě, že by se nashromáždilo několik družstev najednou, 
budou ze stanoviště vypouštěna dále v mírných rozestupech, abychom tak zamezili 
dalšímu vzájemnému kontaktu mezi jednotlivými soutěžními skupinami. Doba čekání na 
stanovišti se do měřené doby na trase nezapočítává. 
Na trase se může vyskytovat i tzv. kontrolní otázka. Ta slouží k tomu, abychom si ověřili, 
že soutěžící skutečně dodržují trasu a neběhají mimo návštěvnické cesty. 
 
Stanoviště 
 

I stanoviště ovlivní čas, po jaký budou soutěžící na trase. Družstvo nemůže 
začít pracovat na úkolu a odpovědích dříve, dokud na stanovišti nebudou 
všichni členové týmu. Délka plnění úkolu se započítává do celkové doby 
trasy. Dokud úkol nebude splněn správně, nemůže pokračovat družstvo dále. 

Jinak je tomu u kvízu a poznávačky. Zde nebude započítáván čas na stanovišti, ale 
důležitá je správnost. Trestný čas tedy bude přidělován nezávisle na reálném čase za 
špatné a nebo neúplné odpovědi, a to následovně (pokud bude některá z odpovědí 
nečitelná, bude se počítat tak, jako by byla nevyplněná): 
 
Kvíz 
za každou chybnou nebo chybějící odpověď  + 1 minuta 
 
Poznávačka 
za chybný či chybějící druhový název  + 15 sekund 

(je nám jasné, že děti ještě nemusí vědět o existenci 
druhových názvů, ale chceme alespoň částečně 
zvýhodnit ty, co obouslovný název vědí) 

za chybný nebo chybějící rodový název  + 1 minuta 
použití lidového názvu  + 30 sekund (např. divočák) 
 
Kontrolní otázka 
za chybějící nebo chybnou odpověď  + 1 minuta 
 
Diskvalifikace 
 

Organizátoři akce mohou družstvo okamžitě diskvalifikovat odebráním 



startovní karty v následujících případech: 
 

a) Soutěžící dělají nadměrný hluk, podle jejich křiku je poznat, že už se blíží, ačkoliv je 
ještě není vidět. Toto pravidlo je nutné vzhledem k tomu, že soutěž probíhá 
v areálu zoologické zahrady, kde je řada vzácných, ohrožených zvířat, která jsou 
vůči takovému hluku citlivá a plaší se. 

b) Soutěžící jakýmkoliv způsobem dráždí zvířata a to jak expoziční, tak i volně žijící 
v areálu zoo. 

c) Je zjištěno, že se s družstvem zdržuje i vyučující. 
d) Je zjištěno, že tým má více než sedm členů. 
e) Soutěžící strhávají otázky či záměrně poškozují jiné značky na trase nebo hrubě 

jednají proti jiným družstvům s cílem poškodit je. 
f) Soutěžící poruší základní pravidla soutěže. 
g) Soutěžící jakýmkoliv způsobem porušují návštěvní řád Zoo Ostrava. 

 
Takto diskvalifikovaná družstva se okamžitě vracejí na start. 
 
Závěr soutěže 
 

Soutěž pro družstvo končí v okamžiku, kdy proběhne cílem a bude mu do 
startovní karty zapsán čas doběhnutí posledního člena týmu. Poté mu bude 
karta odebrána k vyhodnocení. K celkovému času se připočítají chybné 
odpovědi a naopak se od něj odečtou případné časy čekání na trase. Oficiální 

výsledky soutěže budou rozeslány emailem na kontaktní adresy z přihlášek a stejně tak 
budou vystaveny na internetových stránkách Zoo Ostrava, a to až po uplynutí všech tří 
soutěžních dní. 
Rozhodujícím je pro družstvo tedy výhradně konečný čas (včetně trestného času za 
chybné odpovědi). Družstvo, které celou trasu proběhne za nejkratší čas, tedy zdaleka 
nemusí zvítězit. Naopak projít trasu bez zbytečných zacházek u chybných odpovědí, 
s hbitě splněným úkolem a znalostmi u kvízu a poznávačky - tak by se dala 
charakterizovat jedna z nejlepších cest k vítězství. 
Nejlepší družstva pak budou pozvána na finále, které rozhodne o definitivním vítězi této 
soutěže. 
 
Doporučení pro složení družstva 
 

V dnešní době se na řadě škol pracuje i na vztazích a spolupráci mezi 
jednotlivými třídami. Je nám jasné, že žáci čtvrtých tříd, kteří se přírodovědě 
téměř ještě nevěnovali, jsou oproti žákům tříd pátých částečně v nevýhodě. 
Můžete proto sestavit kombinovaná družstva a případně se s nimi před 

soutěží samotnou sejděte a veďte je k vzájemné kooperaci. I zde přece platí, že není až 
tak důležité vyhrát, jako zúčastnit se. A zážitek z jedné z prvních soutěží, které se mohou 
žáci zúčastnit, je jistě to nejcennější. 


