
ZPRÁVA ZE SOUTĚŽE ZOORISKUJ 2022 – 10. ročník (1. ročník 2010, pauza 2020, 
2021) 

Přihlášených účastníků – 22 škol, 88 týmů  

Okruh přihlášených – Liberecký kraj – Liberec, Jablonec, Raspenava, Hejnice, Česká Lípa, Mimoň, 
Studenec (okres Semily), Turnov, Stráž pod Ralskem, Stráž nad Nisou, Nový Bor, Okna (okres Česká 
Lípa) 

Rozřazovací kolo 

Prvního kola 16. 3. 2022 se zúčastnilo 21 škol a 79 týmů/235 dětí (omluveni z důvodu nemoci 
pedagogů nebo žáků) – čtvrtinu tvořili žáci 6. ročníku, čtvrtinu žáci 8. ročníku, 10 % byli žáci 9. ročníku 
a 40 % žáci 7. ročníku 

První kolo proběhlo ve třech termínech – 8:00 (5 škol/17 týmů), 9:45 (8 škol/33 týmů) a 11:30 (8 škol/29 
týmů) 

Rozřazovací test – 50 otázek, maximální počet bodů 92 (otázky zaškrtávací s možností jedné až všech 
správných odpovědí, vypisovací, přiřazovací) 

Výsledky maximální dosažený počet bodů 85, minimální počet dosažených bodů 25, průměrný počet 
získaných bodů 56 

Největší chybovost v otázkách: zvuky, ochutnávka, kontinenty, porovnání délky skoku, přiřazení vzoru 
kožešiny kočkovitých šelem, přiřazení rohů 

Nejmenší chybovost v otázkách: česká příroda, otázky k organizaci, zařazení druhů do tříd, počítací 
úlohy, přiřazování biomů 

Zpětné vazby: soutěž se líbila, těší se na další ročník, otázky pobavily, ale některé přišly záludné, 
ochutnávka moc nechutnala.  Účastníci za nejnáročnější považovali otázku s kontinenty. 

Zpětná vazba učitelé: Je to krásná soutěž, kde se propojují znalosti biologie, ekologie, geografie se 
znalostí Zoo Liberec. Žáci mohou pracovat v týmech a nejsou tak stresovaní. V porovnání s biologickou 
olympiádou je to soutěž zajímavá, zábavná i zážitková (viz ochutnávka) a děti to moc bavilo. ZŠ Turnov 
Skálova 600. 

Do finále postoupilo 8 týmů z 6 škol - ZŠ Vrchlického Liberec; ZŠ Lesní; ZŠ a MŠ Studenec; Doctrina - 
Podještědské gymnázium; ZŠ Liberecká 26, Jablonec nad Nisou; ZŠ Partyzánská Česká Lípa (účastníci 
z 6., 7., 8. i 9. ročníku) 

FINÁLE ZOORISKUJ 

Místo konání: Technická univerzita Liberec, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, 
Univerzitní náměstí 1410/1 

Datum konání: středa 27. 4. 9:00 – 11:00 

Témata finále: To si žeru… (výživa), Zvířata ze zoo, Areál zoo, Projekty/Kampaně, Zoo všemi smysly, 
Česká příroda, Chovatelství a veterina (otázky 100 – 800 bodů) 

Spolupráce s TUL: místo, technika (dodali jsme jen projektor, notebooky, mobilní plátno), pomoc (4 
studenti) 



Účast: 180 lidí (soutěžící + publikum) 

Výsledky: 

1. ZŠ Vrchlického, Liberec 
2. ZŠ Lesní, Liberec 
3. Doctrina - Podještědské gymnázium 
4. ZŠ Partyzánská, Česká Lípa 
5. ZŠ Liberecká, Jablonec nad Nisou 
6. Doctrina – Podještědské gymnázium  
7. ZŠ a MŠ Studenec 
8. Doctrina – Podještědské gymázium 

 

 

 

 

 


