Český svaz ochránců přírody v Zásmukách
Vás srdečně zve k účasti

v základním kole přírodovědné soutěže

„Zlatý list“
které se bude konat ve čt 27.4. a v pá 28.4.2017
v Zásmucké Bažantnici
Soutěž má dlouholetou tradici a je určena pro děti základních škol a oddíly Mladých ochránců
přírody.
Kategorie:




nejmladší (N) – I. - III. třída
mladší (M) – IV. – VI. třída
starší (S) – VII. – IX. třída

(start - čt 27.4.2017 od 8.30h do 15.00h)
(start - čt 27.4.2017 od 8.30h do 15.00h)
(start – pá 28.4.2017 od 8.30h do 13.00h)

Na soutěži bude reprezentovat jednotlivé kolektivy v každé kategorii zpravidla jedno
šestičlenné družstvo, které se při soutěži rozdělí na dvě tříčlenné (3+3; výjimečně 3+2; 2+2
nebo 3+0) hlídky. Hodnoceno pak bude celé družstvo, to znamená, že výsledky obou hlídek
budou sečteny. Děti z nižších tříd mohou startovat v libovolné kombinaci i v družstvu starších,
naopak nikoliv, pouze však v jeden soutěžní den. Maximální počet týmů startujících v každé
kategorii je pět. O přijetí týmu do soutěže rozhoduje datum zaslání přihlášky na mail:
Milan_Petr@email.cz.
Témata soutěže:
-

zoologie - život v půdě
myslivost
botanika - poznáváme rostliny a dřeviny kolem nás
odpady, recyklace, působení lidí na přírodu kolem nás
život u rybníka -voda
geologie- v rozsahu učiva ZŠ
práce pro přírodu

Soutěž probíhá zábavnou formou procházky po stanovištích v Zásmucké Bažantnici, kde se
Vás naši odborníci zeptají na zvídavé otázky o přírodě. V rámci soutěže bude probíhat na
kynologickém cvičišti i celodenní zajímavý doprovodný program - např. promítání o přírodě,
modelování z hlíny, obrázková soutěž, představení činnosti záchranné stanice v Pátku u
Poděbrad, kynologie.
Více o soutěži se můžete
dozvědět
na www.zlatylist.cz; www.sestkazasmuky.webnode.cz. Soutěž je akreditována MŠMT.
Závěrem vyhlásíme vítěze a děti získají hodnotné ceny!

Na Vaši účast se těší pořadatelé
Oddíl mladých ochránců přírody Šestka Zásmuky

