S t ř e d i s k o v o l n é h o č a s u D U H A J e s e n í k
Průchodní 154, 790 01 JESENÍK, tel. 584 401 262, 774 001 547
www.duhajes.cz, sev@duhajes.cz

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

vyhlašuje
1. kolo PŘÍRODOVĚDNÉ KORESPONDENČNÍ SOUTĚŽE
pro dětské kolektivy MŠ, ZŠ, a gymnázium
pro rok 2016- 2017
Vážení přátelé,
znovu se Vám hlásíme se zadáním 1. 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. Po skončení druhého kola 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, nejpěknější výtvory pak budou vystaveny
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 1. kola soutěže je 18. 11. 2016 !
Případné dotazy: Ing. Jana Hálová,
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

Přírodovědná korespondenční soutěž podzim 2016
Kategorie MŠ Zimování zvířátek
- Mnoho lesních zvířátek se už brzy bude chystat k zimnímu spánku. Pokuste se namalovat nebo
vyrobit zimní pelíšek, ve kterém může vámi vybrané zvířátko přečkat zimu se vším, co potřebuje.
I.

kategorie Hranostajovy nové šaty
- Lasice hranostaj je malá šelma, která žije v našich lesích a na loukách. Zbarvení hranostaje je v
létě hnědé s bílým břichem, které v zimě nahrazuje hustší čistě bílý kožich. Pro hranostaje je
typická černá špička ocasu, která zůstává u letní i zimní srsti.
- Libovolnou výtvarnou technikou ztvárněte hranostaje a vyrobte mu sundavací „kabátek“, který si
může nasadit v blížícím se ročním období.

II. kategorie
Krmelec
- Na podzim mají zvířata spoustu práce, aby si nachystala dostatek potravy na přečkání zimy. My
však můžeme zvířatům pomáhat nošením potravy do krmelce.
- Vašim úkolem je použít přírodniny, které na podzim můžeme najít, aniž bychom poškodily
přírodu – spadané barevné listí, šišky, klacíky atd. k výrobě krmelce pro zvířátka.
III. kategorie Pexeso
- V tomto ročním období je čas hojnosti, kdy dozrává velké množství plodů různých stromů a keřů,
které se na podzim sklízí.
- Vyrobte pexeso, ve kterém bude vždy v jedné části strom či keř a ve druhé části jeho plody.
IV. kategorie Pes je nejlepší přítel člověka

-

Pes je nejlepší přítel člověka, bohužel ne vždy je člověk nejlepší přítel psa… Stále častěji se
dozvídáme o špatných podmínkách, ve kterých psi žijí, o týrání, množení pro peníze, špatném
zacházení. Zkusme společně přispět k lepšímu zacházení se psy, kteří nám dávají tolik lásky a
radosti

-

Zkuste vyrobit cedule, letáky, plakáty, které by mohly přispět k tomu, aby se lidé ke psům lépe
chovali a zbytečně jim neubližovali.

-

