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Pravidla soutěže

• Návštěva ZOO, pozorování zvířat  se speciálními 
optickými pomůckami (do dálky: dalekohledy 
prismatické monokuláry)

• Vyhledání informačních tabulek o výskytu zvířat 
a způsobu jejich života ve volné přírodě (použití 
pomůcek na blízko: brýle,lupy, hyperokulární 
brýle)

• Nakreslení obrázku – libovolná výtvarná 
technika i formát obrázku

• Vytvoření zápisu: kde zvíře žije a čím se živí.  



Speciální optické pomůcky, které používali účastníci 
soutěže při řešení soutěžního úkolu

Na blízko: lupy ruční, předsádkové, hyperokulární, stojánkové

Do dálky: prismatické monokuláry 



Vilém Saudek - Krokodýl

Text napsal Vilém sám na počítači



Michal Křenek - Lev

(Text pomohla napsat Michalovi maminka)



Jana Watadová - Jezevci 



Viktor Cianci – Slon jihoafrický a lev 



Alena Hurtová – Kůň Převalského



Nikola Voňavková – Tygr ussurijský



Tereza Lubovská – Tučňák 



František Kempný – Slon africký



František Kempný – Slon africký 



Marie Mráčková – Lední medvěd

(Mimo soutěž )



Věra Mráčková – Slon africký  



Dominik Kulíšek – Lední medvěd



Monika Lečbychová – Lední medvěd



KAREL Mráček – Tygr ussurijský, 
sibiřský



Adam Kočvara – Krokodýl nilský



Hubert Hejduk - Želva



Anastazie Bendová - Surikata

(text napsala Stázka na Pichtově psacím stroji

V Braillově bodovém písmu)



Tomáš Lébr – Slon indický



Tomáš Lébr – Slon indický



Kristina Donéová – Zebra 



Tomáš Rous – Varan smaragdový 



Martin Kosina – Lední medvěd 

(Text napsal Martin sám na počítači)



Richard Modlinger – Žirafa 



Lucie Hatiarová – Žirafa a želva 



Lucie Hatiarová – Žirafa a želva 



Šárka Veselá – Surikata  



Agáta Hrubcová – Slon 



Karel Šíma - Tučňáci



Terezie Hřídelová - Žirafa



Petr Staněk – Žirafa 

(Petrovi pomohla nakreslit i zapsat paní učitelka)



Petr Staněk – v ZOO

Jak jsem pozoroval žírafy



Lucie Gajdová – Žirafa 



Jaroslav Jíra – Žirafa 



Výsledky?

Hodnotit obrázky bylo velmi složité. Soutěže „ Pozorování zvířat

v ZOO se SOP“ se zúčastnilo 42 žáků ve věku od 7 let.

Někteří žáci ale z různých důvodů nestihli namalovat obrázky do soutěže 

nebo jim kresbu jejich kombinované postižení, nemoc či jiné příčiny 

neumožnily.

Snížená zraková ostrost  významně ovlivnila zrakové vnímání všech  žáků. 

Bez speciálních optických pomůcek by zvířata ve výbězích žáci neviděli, 

popisky na tabulkách by si nemohli přečíst.

Všichni žáci, kteří odevzdali obrázky se snažili splnit úkol,                                      

jak nejlépe uměli. 

Všichni účastníci soutěže se pomůcky naučili používat , 

a zábavnou formou si dovednosti  ověřili v praxi. Určitě se do ZOO budou rádi

vracet.



Soutěž 
byla vyvrcholením projektu 

„Podpora přístupu k informacím 
prostřednictvím speciálních 

optických pomůcek“

Řešitel projektu : Asociace zrakových terapeutů o.s.

Partner projektu: Centrum zrakových vad s.r.o.

Cílová skupina projektu: žáci se zrakovým postižením, 

pedagogičtí pracovníci – podporující vzdělávání žáků se 

zrakovým postižením, zrakové terapeutky,

ZŠ a  SPC pro žáky se zp Praha 2 

SPC pro zp při SPMŠ Praha 4, 

Regionální  působnost projektu Praha 1 – Praha 22  
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