
Výučbové programy ZOO Košice 

Zoologická záhrada Košice ponúka niekoľko typov vzdelávacích programov. Vy máte možnosť vybrať 
si a program objednať.  

Miesto:   v ZOO Košice – a) areál ZOO Košice 

                                            b) ZOO DOM Mojmírova ulica 

Čas:  pracovné dni  podľa dohody  

Kontakt: vzdelávanie@zookosice.sk 

                propagacia@zookosice.sk 

                0948 170 030, 0948 170 020 najneskôr 5 pracovných dní vopred 

Témy 

1. Obojživelníky 
- prezentácia: všeobecná charakteristika skupiny obojživelníky, charakteristika jednotlivých 

radov, druhy žijúce na Slovensku, druhy chované našou ZOO 
- ukážka: drsnokožka kornatá (podľa možností) 
- prehliadka: terárium listárky červenookej, terárium leguána zeleného ako zástupcu plazov 

(aplikácia rozdielov plaz – obojživelník) 
 

2. Plazy 
- prezentácia: Všeobecná charakteristika skupiny plazov, delenie a charakteristika vybraných 

radov/podradov, druhy žijúce na Slovensku, vybrané druhy chované našou ZOO 
- ukážka: pytón kráľovský, zvlečená koža 
- prehliadka: minivivárium 

 
3. Vtáky 
- prezentácia: všeobecná charakteristika: anatómia, ekológia, etológia. Vybrané druhy chované 

našou ZOO 
- ukážka: vypchaté modely, vajcia, pierka 
- prehliadka: v závislosti od druhov vybraných do prezentácie 

 
4. Šelmy 
- prezentácia: všeobecná charakteristika radu šelmy, všeobecná charakteristika čeľadí, druhy 

chované našou ZOO 
- ukážka: vypchaté modely 
- prehliadka: chovné zariadenia pre šelmy levice, tiger, surikaty 

 
 

5. Primáty 
- Všeobecná charakteristika primátov,  vybrané druhy chované v našej ZOO 
- Prehliadka: chovné zariadenia  pre primáty v ZOO 



- Ukážka ich sociálneho správania 
 
Pre deti MŠ a žiakov 1. A 2. Triedy ZŠ ponúkame 
 

6. Na babičkinom dvore 
- Všeobecná charakteristika domácich zvierat 
- Prehliadka: chovné zariadenie pre kozy kamerunské 
- Kŕmenie 

Pre všetkých, ktorí sa chcú dozvedieť  o chove včiel a výrobe medu 

7. Včely 
- Všeobecná charakteristika života včiel, užitočnosť a potrebnosť 
- Prehliadka: včelársky chodník 
- Ukážka včelnice 

8. Pochybné suveníry 
- Interaktívny program zameraný na zmluvu CITES – prečo si z dovolenky nemôžem priniesť 

akýkoľvek suvenír? Čo je to čierny trh? Staňte sa na okamih účastníkom nelegálneho 
obchodu, ktorý sa začína na letisku. A aký je koniec? Prihláste sa a dozviete sa viac.  

 


