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BP 7 

Přírodovědná oblast vzdělávání   

Cílová skupina:   
Kraj/ cíle jsou od sebe vzdáleny (v km): 12 

Cíl I: 
 

Ekologická farma Letní stráň Cíl II: 
 

ZOO Děčín 

Adresa: 
 

Velká Veleň 109, 405 02 Děčín  
 

Adresa: 
 

Žižkova 1286/15, Děčín 

Popis: 
Max. 200 znaků 

Farma se zabývá především chovem masného 
skotu a chovem koní. Na farmě ve Velké Veleni je 
chováno 22 koní ČT, čtyři koně pony a dva koně 
plemene hafling. Část koní je určena ke 
sportovním účelům, zejména k drezurním 
soutěžím, další k rekreačním vyjížďkám po okolí a 
koně hafling k zapřažení do vozíku. Na farmách ve 
Starém Šachově a Velké Bukovině jsou chovy 
masného skotu - cca 330 kusů, 7 plemennných 
býků Limousine a 1 býka Deutsche Angus. 
Vedlejší činností v živočišné výrobě je chov ovcí se 
stádem cca 100 kusů odolných ovcí anglického 
plemene suffolk se čtyřmi plemennými berany. 

Popis: 
Max. 200 znaků 

Zoologická zahrada byla otevřena na jaře roku 
1949. K dispozici je i několik naučných stezek. 
Nově je to Ptačí stezka, která hravou formou 
mapuje ptačí říši našich lesů, luk a polí.  
Pro školní kolektivy má Zoo Děčín v nabídce 
několik interaktivních výukových programů. V 
místní ZooŠkole najdou zábavu i poučení jak žáci 
základních a středních škol, tak předškoláci nebo 
klienti ústavů sociální péče. V jednotlivých 
programech děti pracují se živými zvířaty, 
spoustou přírodnin i zvukovými nahrávkami. 

Přínos vybraného cíle 
ve vztahu k podpoře 
přírodovědné/technick
é oblasti 
Max. 200 znaků 

Výuka 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/technické 
oblasti 
Max. 200 znaků 

Vlastní zkušenost a zkoumání. Pozorovat zde 
budou žáci více než 150 druhů zvířat o 400 
jedincích. 
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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 
 

Učitel seznámí žáky s návštěvou v ZOO Děčín a s 
předpokládaným obsahem vzdělávacího programu 
program Patenty a vynálezy přírody. 

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: 
 

Obsah: Pro 6. až 9. tř. Probíhá v areálu zoo. 
Program přivede děti k zamyšlení nad výbavou 
jednotlivých zvířat a nad jejich schopnostmi. 
Budou vyplňováním pracovních listů odhalovat 
tajemství možného vzniku jednotlivých předmětů 
či nástrojů, které člověk běžně používá a k jejichž 
výrobě zřejmě našel předlohu v přírodě. Část 
programu je pak zaměřena na třídění zvířat podle 
jednotlivých znaků. Děti se ve skupinkách vydávají 
po zoo samy načerpat informace. Program trvá 1-2 
hodiny. 

Přílohy: Nejsou Přílohy: Nejsou 

Náplň samotné exkurze 
 

Návštěva farmy, kde se chovají koně a další 
domácí zvířata 

Náplň samotné exkurze 
 

Návštěva ZOO + program Patenty a vynálezy 
přírody 
http://www.zoodecin.cz/?p=clanky/doporucujee-
pro-zakladni-skoly  

http://jezdectvi.ic.cz/cl-chov-mereni.html
http://jezdectvi.ic.cz/cl-chov-mereni.html
http://www.zoodecin.cz/?p=clanky/doporucujee-pro-zakladni-skoly
http://www.zoodecin.cz/?p=clanky/doporucujee-pro-zakladni-skoly
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Popis: 
 

Žáci si pod vedením průvodce prohlédnou farmu, 
ustájení koní i celý areál. Budou seznámeni 
s chovem a výcvikem koní, s péčí o ně i 
s možnostmi jejich výcviku. Dále s chovem 
masného skotu a s dalšími zvířaty, která žijí na 
farmě. Na farmě jsou ke zhlédnutí troje sluneční 
hodiny. 
 

Popis: 
 

Prohlídka Děčínské zoo, která zaujímá plochu 6 ha. 
Chová přibližně 450 kusů zvířat ve více než 150 
druzích. Hlavním záměrem je chov vzácných a 
málo známých druhů zvířat, se kterými se v naší 
zemi jinde nesetkáme. Třebaže se od svého vzniku 
významně rozšířila, patří k menším, ale díky svému 
umístění v lesním prostředí také k nejkrásnějším 
zoologickým zahradám v republice. Prohlídka 1-2 
hod.  
Program přivede děti k zamyšlení nad výbavou 
jednotlivých zvířat a nad jejich schopnostmi. 
Budou vyplňováním pracovních listů odhalovat 
tajemství možného vzniku jednotlivých předmětů 
či nástrojů, které člověk běžně používá a k jejichž 
výrobě zřejmě našel předlohu v přírodě. Část 
programu je pak zaměřena na třídění zvířat podle 
jednotlivých znaků. Děti se ve skupinkách vydávají 
po zoo samy načerpat informace. Program trvá 1-2 
hodiny. 

Přílohy: 
 

Nejsou Přílohy: 
 

Příloha II B – součástí programu, žáci obdrží přímo 
na místě 

Aktivity po exkurzi Skupinová diskuze Aktivity po exkurzi Skupinová diskuze 

Popis: 
 

Učitel při další výuce shrne poznatky, které žáci 
při exkurzi získali. Žáci budou diskutovat a 
předávat si tak nabité informace. 

Popis: 
 

Učitel při další výuce shrne poznatky, které žáci při 
exkurzi získali. Žáci budou diskutovat a předávat si 
tak nabité informace. 

Přílohy: Nejsou Přílohy: 
 

Nejsou 

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

Chovatel koní 
Hospodář 

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

Ošetřovatel 
Chovatel 
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Poznámka: Pevnou obuv 
Čas:  1 hodina 
Vstupné 30kč/osoba 

Poznámka: Pevnou obuv 
Čas: 2-4 hodiny 
Vstupné  60kč/žáci  
Pozor – otvírací doba uvedena na : 
http://www.zoodecin.cz/?p=clanky/oteviraci-doba 
Program lze objednat na: zooskola@zoodecin.cz 

 

http://www.zoodecin.cz/?p=clanky/oteviraci-doba
mailto:zooskola@zoodecin.cz

