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BP 6 

Přírodovědná oblast vzdělávání  
Cílová skupina:  Základní škola, druhý stupeň  

Kraj/ cíle jsou od sebe vzdáleny (v km): 29  

Cíl I: 
 

EQUIPARK o.p.s. Svinčice Cíl II: 
 

PODKRUŠNOHORSKÝ ZOOPARK CHOMUTOV, p. o. 

Adresa: 
(u cílů, kde není 
adresa, místo a GPS 
souřadnice) 

Svinčice 36 
434 01 Most 

Adresa: 
(u cílů, kde není 
adresa, místo a GPS 
souřadnice) 

Přemyslova 259, 430 01 Chomutov, Česká republika 

 

Popis: 
Max. 200 znaků 

Chov koní založila společnost EQUI Bořeň Svinčice 
s.r.o., která se dosud věnuje především rostlinné 
výrobě. Kromě samotného chovu koní se začaly 
rozvíjet nové aktivity, díky nimž byla založena nová 
společnost EQUIPARK o.p.s., která celý chov 
převzala. Prioritou této společnosti je především 
práce s dětmi, díky nimž vznikl jezdecký oddíl.  

Popis: 
Max. 200 znaků 

Podkrušnohorský zoopark v Chomutově byl založen 
v roce 1975. Zoopark je specializován na chov zvířat 
pocházejících z oblasti palearktu, zahrnující území 
Eurasie, ze které pochází převážná část chovaných 
zvířat, a území severní Afriky. Na areál navazuje 
Eurosafari, což je velký výběh, kde mohou 
návštěvníci sledovat zvířata v přirozeném prostředí. 
V areálu zooparku se také nachází Ekocentrum a 
skanzen Stará Ves se staročeským statkem a dalšími 
stavbami. 

Přínos vybraného cíle 
ve vztahu k podpoře 
přírodovědné oblasti 
Jaká je motivace, max. 
200 znaků 

Vše související s koňmi je u žáků velmi atraktivní a 
jeho využití ve spojení s naukou o savcích 
(přírodopis) bude jistě vítaným zpestřením 
samotné výuky. Osobní setkání s koněm, 
informace, které podá skutečný koňák, žáky 
zaujmou a získané znalosti by měli zůstat lépe 
v jejich paměti. 
 

Přínos vybraného 
cíle ve vztahu 
k podpoře 
přírodovědné/techni
cké oblasti 
Jaká je motivace, 
max. 200 znaků 

Vlastní zkušenost a zkoumání. Pozorovat zde budou 
žáci více než 160 druhů zvířat o 1.000 jedincích, mezi 
kterými je 14 ohrožených druhů zařazených do 
Evropských záchranných programů. 

https://www.facebook.com/equipark?ref=stream
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Jaké učivo je v cíli 
řešeno 
 

PŘÍRODOPIS 
BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 
Učivo 

 stavba těla, stavba a funkce jednotlivých 
částí těla – savci 

 vývoj, vývin a systém živočichů – savci 

 rozšíření, význam a ochrana živočichů – 
péče o vybrané domácí živočichy, chov 
domestikovaných živočichů, živočišná 
společenstva 

 projevy chování živočichů 

Jaké učivo je v cíli 
řešeno 

PŘÍRODOPIS 
BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ 
Učivo 

 stavba těla, stavba a funkce jednotlivých 
částí těla – savci, ptáci, plazy 

 vývoj, vývin a systém živočichů – savci, ptáci, 
plazy 

 rozšíření, význam a ochrana živočichů – péče 
o vybrané domácí živočichy, chov 
domestikovaných živočichů, živočišná 
společenstva 

 projevy chování živočichů  

Příprava před exkurzí Vyhledávání dat na internetu, příprava otázek na 
exkurzi 

Příprava před exkurzí Seznámení s mapou, stanovení trasy 

Popis: 
 

Na stránkách http://jezdectvi.ic.cz/cl-chov-
mereni.html si žáci vyhledají informace, jak se měří 
a váží koně, aby na samotné exkurzi dokázali 
odpovědět na otázky průvodce. 

Popis: 
 

Učitel žákům rozdá mapku parku, která je přílohou 
č.II A. Źáci si mapku prohlédnou, vyhledají zde tyto 
druhy zvířat (ptáci, obojživelníci, savci, plazi a ryby), 
zakroužkují místa, kde se na mapce nacházejí a určí 
i trasu tak, aby viděli všechny druhy a minimalizovali 
cesty zpět (nejkratší cesta). Mapka bude následně 
pomůckou při samotné exkurzi, aby tyto živočichy 
také žáci viděli v reálném prostředí. 

Přílohy: Nejsou Přílohy: 
 

Příloha II A - mapka 

Náplň samotné 
exkurze 

Návštěva farmy, kde se chovají koně Náplň samotné 
exkurze 

Návštěva parku s výkladem 

Popis: 
 

Žáci si pod vedením průvodce prohlédnou farmu, 
ustájení koní i celý areál. Budou seznámeni 
s chovem koní, s péčí o ně i s možnostmi jejich 

Popis: 
 

Žáci si prohlédnou park, půjdou podle trasy, kterou 
si při přípravě sami v mapce stanovili tak, aby viděli 
všechny uvedené druhy zvířat a nemuseli se vracet. 

http://jezdectvi.ic.cz/cl-chov-mereni.html
http://jezdectvi.ic.cz/cl-chov-mereni.html
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výcviku. Po celou dobu exkurze bude žáky doprovázet lektor, 
který bude k jednotlivým druhům zvířat podávat 
základní výklad, zaměřený na školní učivo (stavba 
těla, stavba a funkce, vývoj, vývin a systém 
živočichů).  

S sebou je nutné, vzít si mapku z přípravy. 

Přílohy: Nejsou Přílohy: Nejsou 

Aktivity po exkurzi 
 

Skupinová práce, seznámení s fakty a jejich zapsání 
– minisoutěž  

Aktivity po exkurzi 
 

Doplnění názvů a druhů živočichů k obrázkům 

Popis: 
 

Žáci si pročtou pracovní list (časový limit na jeho 
studium je 5-8 min., záleží na schopnostech žáků) a 
pokusí se ve skupinách zapsat co nejvíce informací, 
které si zapamatovali. Následně je interpretují 
ostatním skupinám. Do zápisek však už nelze 
doplňovat. Vyhrává ta skupina, která 
si zapamatovala nejvíc informací.  

Popis: 
 

Žáci obdrží pracovní list, který doplní dle zadání. 

 

Přílohy: Příloha č. IC - Text + obrázek Přílohy: Příloha č. II C - Pracovní list 

Název profese, se 
kterou byli žáci 
v rámci akce 
seznámení: 

Chovatel koní  Ošetřovatel 
Chovatel 

Poznámky: 
Např. cíl vhodný 
pouze v zimě nebo 
nutné holínky atp… 

Pevnou obuv 
Čas:  1 hodina 
Vstupné 30kč/osoba 

Poznámky: 
Např. cíl vhodný 
pouze v zimě nebo 
nutné holínky atp… 

Pevnou obuv 
Čas: 2-3 hodiny 
Vstupné 45kč/žáci i doprovod 
Pozor – otvírací doba uvedena na 
http://www.zoopark.cz/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=86  

 

http://www.zoopark.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=86
http://www.zoopark.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=86

