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Středisko ekologické výchovy
se sponzory
LESNÍ SPRÁVA LESY ČR s. p., Jeseník,
ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA MINISTERSTVA VNITRA ČR
TECHNICKÉ SLUŽBY JESENÍK, a.s.

vyhlašuje
2. kolo PŘÍRODOVĚDNÉ KORESPONDENČNÍ SOUTĚŽE
pro dětské kolektivy MŠ, ZŠ, a gymnázium
pro rok 2015- 2016
Vážení přátelé,
v novém roce jsme tu znovu se zadáním 2. kola Přírodovědné korespondenční soutěže. Soutěž opět
vyhlašujeme pro pět věkových kategorií a jako vždy se jí mohou zúčastnit jednotlivci i kolektivy, které se spojí
s odborným poradcem (učitel, rodič aj.), při dodržení počtu max. pěti soutěžících v jedné soutěžní skupině.
Zpracovaná témata zasílejte nebo osobně přineste do SVČ DUHA Jeseník vždy do data uzávěrky. Pro lepší
přehlednost při vyhodnocování soutěže jsme pro vás připravili štítek na označení výrobku, na kterém vyplníte údaje
o soutěžících (jméno, třída, škola) a kategorii. Od května do června Vám rádi vrátíme zaslané výrobky a práce,
pokud nás na to předem upozorníte, ale z důvodu omezených prostorových možností je nemůžeme skladovat déle,
než do konce školního roku.
Ve všech kategoriích prosíme o výtvarné zpracování prací, abychom nejpěknější výtvory mohli vystavit
v dubnu v kině Pohoda na Výstavě ke Dni Země, kterou každoročně pořádá naše organizace.
Nejlepší účastníci soutěže budou odměněni drobnými věcnými cenami od našich sponzorů a partnerů.
Přejeme hodně tvůrčích sil a nápadů!
Uzávěrka 2. kola soutěže je 18. 3. 2016 !
Případné dotazy: Ing. Jana Hálová, Mgr. Marie Horáčková
sev@duhajes.cz , 774 001 547, 584 401 262
Kategorie:

MŠ
1. kat. 1.-3. třída
2. kat. 4.-5. třída
3. kat. 6.-7. třída
4. kat. 8.-9. třída

S pozdravem Ing. Jana Hálová
vedoucí Střediska ekologické výchovy
SVČ DUHA Jeseník

Zadání 2. kola Přírodovědné korespondenční soutěže
pro školní rok 2015/2016
Kategorie MŠ První jarní kvítí
- Na jaře nám zahrady a louky zdobí nádherné jarní kvítí. Mezi první květiny, které můžeme na jaře
spatřit, patří sněženky, bledule, petrklíče, krokusy
a další. Pokuste se využít kelímky od jogurtů a vyrobit jarní květiny, které nikdy neuvadnou.
I.

kategorie Nový druh zvířete
- Axolotl mexický je obojživelník žijící v mexických jezerech, kterému se říká také vodní dráček
nebo tygří mlok. Toto zvířátko je velice zajímavé hned v několika ohledech – za hlavou má
výrazně vyčnívající keříčkovité žábry, je schopen zcela obnovovat ztracené části těla, je také
schopen proměny v pozemní formu.
- Inspirujte se zajímavostmi o axolotlovi a vymyslete nové zvíře, které vybavte dovednostmi a
schopnostmi dle vašeho uvážení. Pojmenujte jeho druh, uveďte, kde žije, čím se živí, jak vypadá,
kolik let se dožívá atd…
a toto zvíře ztvárněte libovolnou výtvarnou technikou.

II. kategorie
Líhnutí
- Na jaře se probouzí příroda, kvetou stromy, rodí se mláďátka a spousta z nich se také líhne
z vajíček, jsou to samozřejmě kuřátka, ptáci, ale také ještěrky, hadi, atd…
- Vašim úkolem je využít plata od vajec a znázornit průběh líhnutí vámi zvoleného zvířátka.
III. kategorie Hra Život v lese
- V našich lesích žije velké množství živočichů, roste spousta stromů, keřů, květin a dalších rostlin.
Život v lese má vždy svůj řád, pravidla, odehrávají se v něm různé příběhy.
- Pokuste se za pomoci barevných víček od PET lahví vymyslet a vyrobit stolní hru s příběhem ze
života v lese. Inspirujte se v nesčetném množství již existujících stolních her či vymyslete zcela
novou vaši a originální.
IV. kategorie Zentangle
- Zentangle je nová výtvarná technika, která využívá fantazie každého z nás, spojuje kresbu
s relaxací. Možná i vy občas bezmyšlenkovitě črtáte spirálky, čtverečky, smyčky… Pokud se však
této činnosti budete věnovat uvědoměle, zjistíte, že již pouhých dvacet minut kreslení vás báječně
osvěží.
- Vyzdobte obrys jakéhokoliv zvířete nejrůznějšími ornamenty dle své fantazie. Doufáme, že
vyzdobených zvířat bude mnoho a vytvoříme z hotových kreseb třeba i celou ZOO .

