KVÍZOOVÁNÍ S JIHLAVSKOU ZOO
V březnu proběhlo na naší škole školní kolo KVÍZOOVÁNÍ, pořádané ZOO Jihlava. Jde o první
ročník soutěže. Vzhledem k obrovskému zájmu se nakonec zapojila téměř celá škola ve všech třech
kategoriích. V I. kategorii soutěžili žáci 1. a 2. třídy, II. kategorie byla určena pro žáky 3. – 5. ročníků a celý
druhý stupeň spadal do III. kategorie. Jednotlivé kategorie, které byly přizpůsobeny věku žáků, obsahovaly
testové otázky ze zoologie. Z každé kategorie postoupilo 6 nejlepších, kteří vytvořili tým a zúčastnili se
základního kola v ZOO. V prvních dvou kategoriích bylo nutné ještě provést rozstřel mezi žáky, kteří měli
stejný počet bodů, a to pomocí „poznávačky“ živočichů.
Do jihlavské ZOO jely 5. 4. 2019 naši školu reprezentovat tyto týmy:
I. kategorie: Pepík Poropatich a Apolenka Pelejová (1. B), Kryštůfek Lakatos, Amálka Kazdová a Jolanka
Jedličková (2. A), Vašík Adámek (2. B)
II. kategorie: Matěj Valeš, Marek Nedorost a Pavel Karpíšek (4. A), Sofie Zamazalová a Julie Mašátová (4.
B), Ondra Mifka (5. B)
III. kategorie: Adam Nedorost (6. A), Robin Novák a Ondra Holubář (7. A), Domča Dvořáková (7. B), Sam
Pol (9. A) a Kuba Matějů (9. B)
Čekalo je zde kromě dalších záludných otázek ze zoologie i poznávaní živočichů z fotografií, nebo
podle přírodnin. Odměnou jim byla publikace Krok za krokem jihlavskou ZOO - průvodce Zoologickou
zahradou Jihlava, kterou jsme mohli využít při prohlídce. Do finálového kola KvíZOOvání, které se bude
konat 10. 6. opět v Jihlavě, se podařilo postoupit týmu III. kategorie, a to hned z prvního místa. Zástupci I.
kategorie bohužel o pouhý bod nedoplnili postupující trojici ve své skupině, ale ani II. kategorie naší škole
ostudu neudělala.
Všem zúčastněným patří obrovské poděkování za odvahu, přípravu, kterou věnovali studiu
živočichů, i chuť, s jakou se do soutěže pustili. A vítěznému týmu přeji hodně štěstí i v červnu.
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