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Vyhodnocení programu

MEZINÁRODNÍ DEN ZVÍŘAT s podtitulem „Chov zvířat v péči člověka“
konaného dne 4. 10. 2012 ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě

Ekoporadna ORSEJ  ve spolupráci s Vlastivědným 
muzeem a galerií  v České Lípě a Libereckým krajem 
připravila již tradičně na Mezinárodní den zvířat 
4. října celodenní bohatý hravý a vzdělávací program 
pro školy i širokou veřejnost.

V prostorách Vlastivědného muzea probíhaly 
komentované prohlídky k expozicím terarijních a 
bezobratlých živočichů. Expozice regionálních druhů 
byla doplněna o dvě výuková stanoviště. 

V klášterní zahradě prezentovaly svou činnost 
zástupci zoologických zahrad a jejich organizačních 
složek a i zde byla připravena řada tvůrčích stanovišť 
pro malé i větší návštěvníky. 

Po celou dobu konání akce byly zpřístupněny 
prostory Vlastivědného muzea včetně Rajské 
zahrady a Galerie. Podél vstupu do klášterní zahrady 
byly umístěny naučné panely představující faunu 
regionální i exotickou.

Program akce

- seznámení s klady a zápory domácího chovu terarijních zvířat + komentovaná prohlídka
živé expozice

- seznámení s možností chovu bezobratlých druhů v domácích podmínkách + 
komentovaná prohlídka živé expozice

- cílený chov lesní zvěře v oborách + komentovaná prohlídka regionální expozice a dvě 
výuková stanoviště

- seznámení s osvětovou a vzdělávací prací ZOO Liberec, představení programů 
ekologického vzdělávání

- představení organizačních složek ZOO Liberec: Archa – Centrum pro zvířata v nouzi a 
Divizna – Městské středisko ekologické výchovy (nabídka výukových programů)

- seznámení s osvětovou a vzdělávací prací ZOO Děčín, ukázka doma chovaných 
exotických živočichů a hlodavců, představení ZooŠkoly

- seznámení s osvětovou a vzdělávací prací ZOO Chomutov, představení Ekocentra
- seznámení s osvětovou a vzdělávací prací ZOO Ústí nad Labem, nabídka sady 

výukových programů 

- v rámci prezentací ZOO: soutěže o tématické ceny, pohádka pro MŠ, hravé dílničky
- Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě: výtvarné a tvůrčí dílničky 
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Prezentace zoologických zahrad a jejich organizačních složek

ZOO Liberec

     

Archa – Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO Liberec se sídlem v Růžodole v Liberci 11

Divizna – Městské středisko ekologické výchovy při ZOO Liberec se sídlem v Liberci 1
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ZOO Děčín

ZOO Ústí nad Labem

ZOO Chomutov 
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Komentované prohlídky

Chov terarijních zvířat

Chov bezobratlých druhů zvířat

    

Výuková stanoviště doplňující prohlídku regionální expozice

Správné krmení zvěře

  

Přiřazování stop regionálních druhů živočichů
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Výtvarné a tvůrčí dílničky

Tvůrčí stanoviště byla umístěna v klášterní zahradě Vlastivědného muzea a galerie v České 
Lípě. Dílničky byly zaměřeny na výrobu papírových zvířátek a drobných upomínkových
předmětů vztahujících se k Mezinárodnímu dni zvířat.

Výroba veselých zvířátek z papíru (housenka a myška)

Výroba zvířátkové krabičky

Výroba papírových loutek 

Pro ty nejmenší

Mimo výše popsané tvůrčí dílničky byla v rámci prezentace zoologických zahrad připravena 
stanoviště s jednoduchými soutěžemi o drobné tématické odměny např. Házení míčkem na 
medvěda, Kdo kam dojde, doplňovačky, skládání puzzle …
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… nebo pohádka „O malém bílém cestovateli“

Odměn pro návštěvníky bylo mnoho různorodých, tématicky zaměřených na zvířata. Nejen 
dětmi, ale i rodiči byla nejvíce ceněna pexesa, knížky popisující expozice ZOO a také 
obrázkové kartičky, samolepky se zvířátky, barevné tématické plakáty. 
Zážitkem pro mnohé byl i přímý kontakt s exotickými terarijními živočichy – agama vousatá 
(Pogona vitticeps) nebo užovka červená (Elaphe guttata), bezobratlými druhy živočichů 
(bičovci, kudlanky, pakobylky, strašilky…) a hlodavci – morče domácí (Cavia aperea 
porcellus).
Z celodenního programu si účastníci kromě věcných cen a vlastních výrobků „odnášeli“ řadu 
nových poznatků ohledně chovu a potřeb zvířat a velké množství informací o fungování 
zoologických zahrad a tolik potřebných záchranných stanic. 
Pro pedagogy byly připraveny brožury a letáky s aktualizovanými nabídkami výukových 
programů zoologických zahrad, středisek ekologické výchovy nebo ekocenter.

„Mezinárodní den zvířat“, který již tradičně připravuje Ekoporadna ORSEJ ve spolupráci 
s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě, patří mezi jeden z 
jejích nejnavštěvovanějších programů. V letošním roce i přes nepřízeň počasí byla 
zaznamenána rekordní účast a to 1057 příchozích. 
Stejně jako v předchozích letech byl program dopoledne navštěvován spíše mateřskými a 
základními školami, většinou z České Lípy a přilehlých obcí (Doksy, Stružnice, Nový 
Oldřichov) a odpoledne pak patřilo rodinám s dětmi. 

Mezinárodní den zvířat byl již tradičně zařazen jako jedna ze vzdělávacích akcí rezortu 
zemědělství a životního prostředí Libereckého kraje.

V České Lípě 8. 10. 2012

Vypracovala:
Ing. Tereza Kaiserová
koordinátorka Ekoporadny ORSEJ
při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě 

Ing. Zdeněk Vitáček
ředitel VMG v České Lípě




