Hledačka sovy Rozárky aneb Ze zoo do volné přírody
jen dej pozor na zvrtnutí kotníku.
Až přijdeš na silnici, doprava se dej,
na první úkol u orlů se nachystej.
1/
Orly jsme do Beskyd vypustili,
aby tam brzy zase zahnízdili.
Trvalo to dlouhých sto let,
než svět viděl mládě vyletět.
První mládě jmenuje se Anežka,
pro mámu to byla práce přetěžká.
Kolik nosníků drží voliéru?
Od čísla odečti jedničku a zapiš slovem:
3
Pokračuj dál podle mapy,
najdeš další ptáky – supy.
Projděte se s námi po zoo a poodhalte tajemství návratu
některých zvířat do volné přírody. Na konci vás čeká i poklad.
Pro jeho nalezení je třeba vyluštit tajenku.
Pozorně sledujte text!
Vždy si přečtěte celý odstavec, než začnete luštit.
Hledané slovo dopište na řádky, písmeno s příslušným číslem
patří do tajenky.
Obtížnost hledačky: snadná, s kočárkem nebo invalidním
vozíkem je nutné obejít povalový chodník k prvnímu zastavení
asfaltovou cestou kolem restaurace.
Délka hledačky (délka, čas): asi 1,5 km, na klidné projití je
třeba asi 1 až 1,5 hod.
Kdy je vhodné hledačku procházet: hledačka je přístupná
celoročně v otevírací době zoologické zahrady. Povalový
chodník je v zimě zavřený.
Vybavení na cestu: papír, tužka, vstupenka do zoo.
Začátek hledačky: u vstupu do zoo.

Otevírací doba zoo:
Otevřeno máme každý den
listopad-leden
9⁰⁰-16⁰⁰
únor
9⁰⁰-17⁰⁰
březen, září a říjen 9⁰⁰-18⁰⁰
duben-srpen
9⁰⁰-19⁰⁰
Vítej v zoo, máme otevřeno,
každé zvíře tady má své jméno.
Žijí tu šelmy, sloni, ptáci...,
některá zvířata se do přírody vrací.
Ke každému návratu se příběh váže,
sova Rozárka ti je všechny ukáže.
Nespěchej rovně, nechoď na svačinu,
zahni hned vlevo, dej se Cestou stínu,
procházkou hezkou po povalovém chodníku,

2/
Sup je ptáček přepečlivý,
hnízdo staví s velkou pílí,
Jen co mladí vylíhnou se,
na svobodě ocitnou se.
Jeden takový supí potomek,
už létá ve Francii, holomek.
Od supa vpravo hleď,
co je na stromě napiš teď.
4+8
Nekoukej na strom jako výr,
tady bydlí netopýr.
Pak se dolů z kopce dej,
první kočku vyhledej.
Do řádku napiš její jméno,
do tajenky získáš písmeno.

1+6
Dalším zastavením je jeho sousedka kočka divoká.
3/
Kočka sem, kočka tam,
všude, kam se podívám.
Jedna větší, jedna menší,
divoká je nejkrásnější.
Přistup k ní o trošku blíž,
za humny ji nespatříš.
Koťata, co se v zoo narodila,
se do přírody navrátila.
Na Slovensku našla útočiště,
snad se to povede i příště.
Význam vypouštění v Česku se vytrácí,
maří ho toulavé kočky domácí.
S divokými by se křížily,
geny by jim tak kazily.
Podívej se na tabuli o kočce divoké, která je opodál.
Na kolika fotkách vidíš kočku?
___ (číslo uvádí pozici písmene v abecedě)
9
Vrať se zpět k dětskému hřišti a jdi kolem něj doleva
k rysům.
4/
Rysí rodinka děti vychová,
čeká na ně volná příroda.
Rodiče zůstanou v zahradě,
nebudou žít v přírodě.
Rysí děti lovit naučila
fenka ovčáka jménem
7
Ve Velké Fatře si běhají,
Líza a Muro se jmenují.

Ten, kdo jméno fenky neví,
tomu to tabule v altánu zjeví.
Přesuň se k zastávce pět,
kam vede vícero cest.
5/
Malé mládě se v hnízdě krčí,
až povyroste, tak do Alp frčí.
To naše ostravská zoo umí,
že orlosupí hlas Alpami duní.
Bílé peří pod hlinkou skrývá,
chce se líbit, jak to u lidí bývá.
Pokud má hlad, dá si kosti,
rád se jich nají do sytosti.
Leží to pod hnízdem, není to živé, je to velké, je to
těžké, co to je?
2+10
Teď od orlosupů k tabuli sov se vydej,
když zabloudíš, na mapu se dívej.
6/
V zoo se mláďata sýčka klubou,
do našich lesů vypuštěna budou.
Stejně tak sovy pálené,
kufry už mají sbalené.
Říká se, že sova v noci dobře vidí,
ona se ale 3D sluchem řídí.
Díky sluchu lehce zjistí,
kde se myška skrývá v listí.
Kolik sov vidíš na tabuli?
Číslo zapiš slovem do buněk:
5

Tady se s tebou loučíme
a na příští setkání se těšíme.
Ještě se projdi, pokoukej,
pak tajenku vrátné zahoukej.
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TIRÁŽ:
V březnu 2014 společně vytvořili Katka Buršová, Kateřina Kočí,
Ala Nejedlá, Staňka Pavézková, Jiří Slanina, Dana Škorňáková,
a Jan Valla.
Mapu nakreslil Zdeněk Berger.
Hledačka vznikla za finanční pomoci Revolvingového fondu
Ministerstva životního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu
je výhradně odpovědná Actaea – společnost pro přírodu a
krajinu a nelze jej v žádném případě považovat za názor
Ministerstva životního prostředí.
Projekt byl podpořen z programu Pro budoucnost Nadace OKD.

O hledačku se stará Zoo Ostrava.
www.questing.cz

Questing vyvinula nestátní nezisková
organizace Vital Communities ve Vermontu,
USA, v roce 1995 a je vlastníkem příslušné
obchodní známky.

