
Základná škola,  053 62  Bystrany 13 
 

 

Realizácia a priebeh ročníkového projektu:                                                          

 

 
„ Vitajte v našej ZOO“ 

                                                                                                                        

   

 

 

Školský rok: 2013/2014         Trieda:  III. A 
 



 
R O Č N Í K O V Ý      P R O J E K T 

„ Vitajte v našej ZOO“ 
       
 

Ciele:                                              

• poznať vznik a význam zoologickej záhrady v našom regióne, 

• oboznámiť sa s  históriou i súčasnými aktivitami ZOO, 

• naučiť sa vnímať ZOO ako centrum vzdelávania zameraného na ochranu 

prírody,  

• poznať význam ZOO z hľadiska udržiavania novej rovnováhy medzi 

ľuďmi a prírodou, 

• napomáhať prehlbovať verejné povedomie nevyhnutnosti ochrany 

prírody, 

• získať teoretické vedomosti o prírode  a praktické zručnosti zaujímavými, 

netradičnými a zážitkovými formami učenia,  

• poznať ohrozené druhy zvierat, ktoré žijú na Zemi aj vďaka ZOO, 

• pestovať kladný vzťah k živočíchom   aj formou priameho  kontaktu so 

zvieratkom/. 

Čiastkové ciele:  

• žiak dokáže rozprávať o histórii a súčasnosti ZOO v Spišskej Novej Vsi, 

• žiak správne pomenovať a rozlíšiť najznámejšie exotické zvieratá v našej 

ZOO, 

• žiak vie primerane opísať  vzhľad a spôsob života vybraných druhov 

živočíchov, 

• žiak dokáže diskutovať o environmentálnych problémoch spojených 

s ochranou ohrozených druhov živočíchov, 



• žiak sa dokáže kultúrneho správať počas návštevy  v ZOO a dodržiavať 

„Návštevnícky poriadok“, 

• žiak vie správne vysvetliť nevyhnutnosť ochrany prírody, 

• žiak je schopný pochopiť umelecký text a jeho výrazové prostriedky 

v súvislosti s prírodnou tematikou na primeranej úrovni, 

• žiak dokáže umelecky stvárniť aktuálne témy spojené s environmentálnou   

a zvieracou problematikou, 

• žiak dokáže samostatne vyhľadať a získať nové informácie o ohrozených 

druhoch z rôznych  médií /internet, encyklopédia, odborné časopisy/,  

• žiak vie vytvoriť tematický obrázok  - ZOO, využitím všetkých nástrojov 

grafického editora. 

 

Predmety zapojené do ročníkového projektu: 

• Slovenský jazyk a literatúra 

• Prírodoveda 

• Výtvarná výchova 

• Informatická výchova 

• Vlastiveda 

 

Hlavná prierezová téma :  

• environmentálna výchova 

 

Ďalšie realizované prierezové témy: 

• osobnostný a sociálny rozvoj 

• finančná gramotnosť 

• mediálna výchova 

• multikultúrna výchova 

• ochrana života a zdravia 



• tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

• regionálna výchova  

 

Získané kompetencie zo vzdelávacej oblasti  Príroda a spoločnosť: 

Žiak dokáže:     

• správne pomenovať a rozlíšiť najznámejšie exotické zvieratá,  

• primerane opísať  vzhľad a spôsob života vybraných druhov živočíchov, 

• diskutovať o environmentálnych problémoch spojených s ochranou 

ohrozených druhov živočíchov, 

• správne vysvetliť nevyhnutnosť ochrany prírody, 

• samostatne vyhľadať informácie o prírode z rôznych  médií /internet, 

encyklopédia, odborné časopisy/.  

 

 

 

Osnova realizácie projektu: 

        

       1.ZOO sa predstavuje 

        2. Jeseň v ZOO 

3. Medzi zvieratkami                  

4.  ZOO krúžok 

5. Naša ZOO v triede                   

6.  ZOO vernisáž 

7.  Návšteva ZOO                         



         8. Dobrá ZOO „Dobrého anjela“ 

         9. ZOO klub                           

        10. ZOO v knižnici 

        11. Orangutan  MoMo            

        12. Naše obľúbené zvieratko 

        13. Zvieracie fotografie 

 

Forma výstupu:  

 

Výsledkom ročníkového projektu, „Vitajte v našej ZOO“,  bola   projektová 

kniha:  „Vitajte v našej ZOO“ , ktorá môže slúžiť ako edukačno-metodická 

pomôcka  a dramatické vystúpenie s rozprávkou so zvieracou tematikou „Pod 

hríbom“ pre mladších kamarátov. 

 

                                  
 
 

Vlastná realizácia a obrazový priebeh 
ročníkového projektu: „Vitajte v našej ZOO“ 

 

 

 Trieda „Usilovných včeličiek“ sa aj v tomto školskom roku venovala tematike, ktorá 

je úzko spojená s prírodou a so zvieratami. Rozhodli sme sa,  že lepšie spoznáme zoologickú 

záhradu, ktorá je v našom okolí. Skúmanie začalo zapojením sa do ZOO krúžku a ZOO klubu. 

Tu sme sa stále dozvedeli niečo nové a zaujímavé o histórii, význame a aktivitách 

Zoologickej záhrady v Spišskej Novej Vsi. 



Žiaci III. A. triedy vám predstavujú svoj projekt slovom i obrazom: 
 

    

Sme žiaci III. A triedy. V tomto školskom roku sme pracovali na projekte o zvieratách, ktorý 

sa volá „Vitajte v našej ZOO“. 

Chceli sme sa dozvedieť čo najviac o Zoologickej záhrade v Spišskej Novej Vsi. A to sa nám 

aj podarilo. Stretli sme sa s pani riaditeľkou Jankou Dzurikovou a pani zoologičkou 

Lenkou Lenkovou, ktoré sa nám venovali vždy, keď sme k nim prišli na návštevu. 

 

 

Chodili sme pravidelne do zoo-klubu a zoo-krúžku a tu  sme sa naučili veľa zaujímavostí 

o zoologickej záhrade a  jej obyvateľoch.  Pani Lenka nám rozprávala o primátoch, 

o domácich zvieratách, o mačkovitých šelmách ale aj o histórii zoologickej záhrady.                                                                                                



Čo sme v zoologickej záhrade videli a zažili, môžete si pozrieť v našej projektovej knihe 

„Vitajte v našej ZOO“, ktorú vám teraz predstavíme. 

Celý rok sme si fotili, kreslili, maľovali a vymýšľali básničky o zvieratkách, pretože sa nám 

veľmi páčili. Na hodinách slovenského jazyka a literatúry sme pracovali aj s textami 

o zvieratkách. Túto tematiku sme hlbšie skúmali aj na hodinách  Prírodovedy, Vlastivedy, a 

Informatickej výchovy. 

Adoptovali sme si Papagája spevavého, ktorý sa nám stratil. Preto sme ho spoločne 

opisovali a napísali inzerát, aby sa nám čo najskôr našiel a vrátil sa.    

   

Zapojili sme sa aj do výtvarnej súťaže, ktorú organizovala Zoologická záhrada v Spišskej 

Novej Vsi „pole to pole“ čiže „od pólu k pólu“. Na túto súťaž kreslili a maľovali naši 

spolužiaci  Fabián, Miško a Esterka. Zvíťazil Miškov tuleň. 

Spoločne sme si vymysleli náš návštevnícky poriadok a podľa neho sme sa snažili 

v zoologickej záhrade aj správať. 

Malým kamarátom    z Materskej školy v Bystranoch sme     zahrali divadielko so zvieracou 

tematikou : „Pod hríbom“ , ktoré sa im veľmi páčilo.                 

 

Náš projekt sme predstavili rodičom a kamarátom z 0.B a 6. B triedy. 

 

                                           



Vitajte medzi nami... 

 

 

 

Poďte, kamaráti,  do našej ZOO!   

 

 

 

                                            



 

                                            Miško a Viktorka  o zážitkoch v ZOO 

 

 

                            Malvínka a Stanka  predstavujú ZOO 

 

 

 

 



                            Števka s Esterkou vedia o ZOO tiež veľa... 

 

 

 

 

Projektová kniha „Vitajte v našej ZOO“ sa otvára... 

 

 



1.  ZOO sa predstavuje 

 

 

   

 

 



Poznáte históriu ZOO  v Spišskej Novej Vsi? 

 
 

                                               

                              
 

 
 
Naša ZOO má vo svojom logu obrázok dikobraza. 
Prvýkrát  bola otvorená v máji 1989, preto v tomto roku 
oslavovala 25-te narodeniny. Táto zoologická záhrada 
je najmladšia a najmenšia na Slovensku. Zoologické 
záhrady sú ešte v Košiciach, Bojniciach a Bratislave. 

 
Prvým riaditeľom bol Karol Dzurik starší  /svokor  

súčasnej pani riaditeľky Jany Dzurikovej/. Záhrada bola 
vytvorená z parku a preteká cez ňu potok Holubnica. 
Má rozlohu asi  8 hektárov a žije v nej asi 300 
živočíchov.  

 
V ZOO chovajú 88 cicavcov, 127 vtákov a ďalšie 

exotické  zvieratá.  Pýchou záhrady je ťava dvojhrbá, 6 
medveďov hnedých, lamy, emu hnedý i orangutan. 
Starajú sa tu aj o chránené druhy živočíchov, ktoré sú: 
šimpanz učenlivý, tiger ussurijský a leopard škvrnitý. 

 



2. Jeseň v ZOO 
 

 

 

 

 

3. ZOO krúžok 
 

   

 

 

    

 

 



                    

 

4. ZOO klub 

     

 

5. Dobrá ZOO „Dobrého anjela“  

 



6. Naša  ZOO v triede 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



7. Obľúbené adoptované zvieratko 
 

 

 

 

 

 

 

 



8. ZOO súťaž 

 

9. Medzi zvieratkami v ZOO 

 

10. Zvieracie fotografie 

 



 

 

 

 

 

11. ZOO v knižnici 

 



 

 

 

 

 

Projektová kniha „Vitajte v našej ZOO“ sa zatvára... 



12. ZOO vernisáž 
 

 

            Esterka D. 

 

 

 

 
Števka H. 



 

  Miško M.                                                              Esterka D. 

 

 

 
Matej  D. 



 

     Kristínka K.                                                        Erika P. 
 
 

 

Matej D. 



 

                             Esterka D 

 

 

                             Anežka Š. 

 

 

                             Miško M. 



 

                                                                      Matej D. 

„pole to pole“                                                                                                  „od pólu k  pólu“ 

 

Miško M. 



 

Miško M. 

 

 

 

Esterka D. 



 

Fabián H. 

 

 

 

  Rozprávka „Pod hríbom“   - kolektívna práca /koláž, kresba, maľba/ 



ZOO prišla medzi nás... 

 

 

Počítačové exotické zvieratká... 

 

13. Náš orangutan Momo 

 



14. Potešenie pre škôlkarov 
 

 

V jedno popoludnie sme prekvapili malých škôlkarov... Zahrali sme im rozprávočku. 

Uhádnete  ktorú? 

 

 

 



Čo nám projekt „Vitajte v našej ZOO“ 
priniesol? 

 
 
Návštevami ZOO v Spišskej Novej Vsi počas celého 

školského roka sme lepšie spoznali exotické zvieratá 
a zoznámili sme sa s ľuďmi, ktorí sa o nich starajú. Dozvedeli 
sme sa, že ich práca je veľmi ťažká a náročná. Zistili sme, že 
ZOO nie je iba na to, aby sme tu mohli pozorovať zvieratá. 
Starajú sa tu aj o choré, stratené a opustené zvieratá. Chovajú 
a zachraňujú tiež ohrozené živočíchy, ktoré by inak vo voľnej 
prírode už dávno vyhynuli, pretože ich zlí ľudia lovia bez 
povolenia. V našej zoologickej záhrade sa starajú o tieto 
ohrozené zvieratá: šimpanz učenlivý, tiger ussurijský 
a leopard škvrnitý.  

V zoologickej záhrade  sa ľudia môžu vzdelávať 
a dozvedieť niečo nové a zaujímavé o zvieratách. Pani 
zoologička Lenka Lenková nám rozprávala veselé príbehy 
o živote niektorých obyvateľov záhrady. Milé boli príhody 
šimpanza učenlivého a orangutana Moma, ktorý si vie správne 
obliecť tričko. 

Veľmi sa nám páčil pavilón vodných živočíchov 
Aqaterra, o ktorom sme dovtedy nevedeli nič.  Potešili sme 
sa, že sme  si mohli adoptovať papagája spevavého. V triede 
sme sa dohodli, že si budeme  zvieratko adoptovať každý rok 
a postaráme sa o to, aby malo dosť potravy.  Naša Zoologická 
záhrada sa nám veľmi páči, preto ju budeme navštevovať 
vždy, keď to bude možné. Budeme sa tiež zapájať  do súťaží, 
ktoré ZOO bude organizovať. 
           
 
Ďakujeme, naša ZOO!                    III. A, ZŠ Bystrany 

 



15. ZOO rýmy 
 

Naučili sme sa recitovať básničku, ktorá sa páčila všetkým, ktorí ju počuli. Bola o nás, 

o zoologickej záhrade, bola o zvieratkách. Radi rýmujeme, radi recitujeme. Skúste to aj vy 

s nami... 

  
Naša  ZOO 

 
Zoologická záhrada, to je veľká záhada. 
Žijú si tam zvieratká: kobra, lev 
i kozliatka. 
Momo je náš kamarát, deti má on veľmi 
rád. 
Puma, tá je čierna moc, v labách má vždy 
veľkú moc. 
Dovidenia, naša ZOO, prídeme zas iste 
skoro. 
Navštívime kamaráta – páva, pštrosa, 
papagája...  

 

 

                        

DOVIDENIA ,   S T R E T N E M E  

SA    V   ZOO ! 


