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POZNÁME VÍŤAZOV 1. ROČNÍKA SLOVENSKEJ ZOOOLYMPIÁDY

Na súťažiacich čakali štyri stanoviská s otázkami, museli preukázať 
svoje vedomosti zo sveta prírody a zvierat.

V stredu, 24. mája 2017 sa Zoologická záhrada Bojnice zaplnila deťmi, ktoré majú radi svet zvierat a prírodu. 
Prišli sem súťažiaci prvého ročníka Slovenskej zooolympiády, ktorú zorganizovala Zoo Bojnice, OZ Kremnické 
vrchy a Knižnica 1 Kollára v Kremnici.

Súťažilo sa v 4 kategóriách: materské školy, základné školy prvý a druhý stupeň a stredné školy. Pre každú 
kategóriu boli pripravené 4 stanoviská, ktoré boli rozdelené podľa tém: Určenie druhov, zaradenie do 
kontinentov s miestami ich výskytu, určenie druhov a zaradenie do biotopov. Identifikácia druhu podľa častí a 
kostrových pozostatkov. Pobytové znaky zveri a Potravná ekológia.

Okrem teoretických otázok boli pripravené aj praktické ukážky kostrových pozostatkov, stopy pobytových 
znakov či ukážky potravy. Deti ich mali správne určiť a zaradiť. Všetci súťažiaci preukázali veľké odhodlanie 
a chuť vyhrať, predsa len hlavná cena bola lákavá -  horský bicykel pre najlepšieho mladého zoológa.

Po doobedňajšom zápolení sme spoznali víťazov v jednotlivých kategóriách. Najviac bodov získali a umiestnili 
sa na prvom mieste v kategórii materské školy: Johanka Verešová, I stupeň základných škôl: Elizabeth 
Cretschová, II. stupeň základných škôl: Miriam Podušková a stredné školy: Natália Timaniková.
Absolútnou víťazkou, ktorá získala horský bicykel sa po percentuálnom prepočte stala Elizabeth Cretschová. 
Víťazom gratulujeme! Kompletnú výsledkovú listinu nájdete na stránke www.zoobojnice.sk
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Ocenili sme aj najmladšieho a najstaršieho účastníka. Každý súťažiaci si domov odniesol tašku s pozornosťami 
z našej zoo a od rôznych firiem a organizácií, ktoré podporili túto zaujímavú akciu.
Ďakujeme všetkým, čo podporili prvý ročník a aj zapojeným súťažiacim a veríme, že o rok sa znovu stretneme 
v Zoo Bojnice, aby sme spoznali ďalších nadaných mladých zoológov.

Kontakt pre médiá:
Mgr. Šimona Kubičková
0903 807 002, simona.kubickova(a)zooboinice.sk 

Fotografie hore: Súťažiaci na stanoviskách. Autor foto: Jaroslav Vlčko
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Fotografia: Víťazi v kategórii materské školy.. Autor foto: Jaroslav Vlčko

Fotografia: Víťazi v kategórii I. stupeň základných škôl.. Autor foto: Jaroslav Vlčko
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Fotografia: Víťazi v kategórii II. stupeň základných škôl. Autor foto: Jaroslav Vlčko
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Fotografia: Víťazi v kategórii stredné školy. Autor foto: Jaroslav Vlčko
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