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TZ: Zemědělský svaz ČR na Národní výstavě hospodářských zvířat v Brně 

Zemědělský svaz ČR se se svým osvětovým projektem Zemědělství žije! zúčastní Národní výstavy 

hospodářských zvířat, která se koná 25. - 28. června na brněnském výstavišti. Mimo svých 

obvyklých osvětových činností z oblasti zemědělství organizuje Zemědělský svaz ČR literární a 

obrázkovou soutěž pro děti ze základních škol. 

Národní výstava hospodářských zvířat v Brně je největší přehlídkou živočišné produkce u nás. 

Návštěvníci si zde mohou prohlédnout na 800 kusů hospodářských zvířat včetně krav, ovcí, koz, 

prasat a koní. Tato zvířata budou oceňována na Národních šampionátech, přehlídkách a hodnocení 

od českých i mezinárodních rozhodčí. Výstavu zvířat doplní i zemědělská technika. Výstava, kterou 

si nenechá ujít na 200 vychovatelů z různých koutů České republiky, se těší velké popularitě, ať už 

odborné, tak i laické veřejnosti.  

Na čtyřdenní výstavě v Brně se mohou návštěvníci zapojit do různých soutěží, které si pro ně 

vystavovatelé připravili. Projekt Zemědělského svazu ČR Zemědělství žije! se se svými osvětovými 

činnostmi těší  jak na malé tak i velké příchozí. Na stánku Zemědělství žije! si mohou všichni 

vyzkoušet své znalosti ze zemědělského oboru. Mohou zkusit poznat sušené zemědělské plodiny, 

semena zemědělských plodin či různé druhy zvířat a hospodářských strojů, které se využívají 

v zemědělském provozu. Nedílnou součástí je také Naučná stezka o osmi stanovištích, s otázkami 

pro předškoláky, žáky z prvního a žáky druhého stupně.  

V rámci výstavy organizuje Zemědělský svaz ČR při svém projektu Zemědělství žije! Obrázkovou a 

literární soutěž pro žáky základních škol. Děti nám během května namalují obrázky na téma „Život 

hospodářského zvířete“ nebo napíší humorné literární povídky na téma „Jak jsem se potkal 

s hospodářským zvířetem.“ Tato soutěž bude vyhodnocena v poslední den NVHZZT v Brně, tedy 

v neděli 28. června v prostorách výstavy PROPET kam si vítěze pozveme, aby si mohli osobně 

vyzvednout krásné dárečky.  

 

Více o soutěži v pravidlech, viz. příloha.  

POZOR!!! Oproti pravidlům je soutěž o týden prodloužena, tedy své výtvory nám žáci či jejich 

učitelé mohou zasílat do 7. června 2015. 

 

 


