POZVÁNÍ pro všechny žáky naší školy
na CELOŠKOLNÍ SOUTĚŽ v poznávání

„ SAVCŮ“
v rámci celoročního ekologického tématu

„POZNÁVÁME ŽIVOU PŘÍRODU“
•
se uskuteční ve středu 27. září 2017
- Ze seznamu bude vybráno 30 položek na vlastní poznávání.
- Za každou přírodninu lze získat 3 body (zpravidla 2 body za rod a 1 bod za druh).
- Soutěž bude probíhat v učebně přírodopisu (2. patro budovy II. stupně).
- Ve stanovený den můžete přijít kdykoliv v době od 12:00 do 16:00 hodin
- Kromě dobrých znalostí si vezměte pouze vlastní psací potřeby.

1. kolo

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE:
X) žákyně a žáci 1. tříd A) žákyně a žáci 2. a 3. tříd B) žákyně a žáci 4. a 5. tříd
C) žákyně a žáci 6. a 7. tříd D) žákyně a žáci 8. a 9. tříd

SEZNAM POZNÁVANÝCH SAVCŮ
-

-

najdete také na http://4zs.jicin.cz
odkaz Ekologie – Celoroční soutěž … - Pozvánka na další kolo

podtřída – VEJCORODÍ - řád – PTAKOŘITNÍ – ptakopysk podivný, ježura australská
podtřída – ŽIVORODÍ - nadřád – VAČNATÍ
- řád – VAČNATCI – klokan rudý, koala medvídkovitá, vakoveverka létavá, +vakovlk tasmánský, ďábel
medvědovitý, vombat obecný, vačice virginská
nadřád – PLACENTÁLOVÉ
řád – HMYZOŽRAVCI – ježek západní, ježek východní, rejsek obecný, krtek obecný
řád – LETOUNI – netopýr velký, vrápenec malý, upír obecný, kaloň malajský
řád – PRIMÁTI – lemur kata, outloň váhavý, vřešťan rezavý, kočkodan zelený, hulman posvátný,
pavián pláštíkový, makak rhesus, gibon lar, orangutan bornejský, gorila nížinná, šimpanz učenlivý,
šimpanz bonobo
řád – CHUDOZUBÍ – lenochod dvouprstý, mravenečník velký
řád – HLODAVCI – veverka obecná, sysel obecný, svišť horský, myš domácí, krysa obecná, potkan
domácí, hryzec vodní, křeček polní, křečík džungarský, hraboš polní, ondatra pižmová, nutrie říční,
lumík norský, bobr evropský, morče peruánské, dikobraz obecný, činčila vlnatá
řád – ŠELMY – podřád ploutvonožci – tuleň grónský, lachtan kalifornský, mrož lední
- podřád pozemní šelmy – kočka divoká, rys ostrovid, tygr ussurijský, lev pustinný, levhart skvrnitý,
jaguár jihoamerický, gepard štíhlý, puma americká, liška obecná, liška polární, fenek berberský, vlk,
šakal obecný, kojot prériový, psík mývalovitý, lasice kolčava, lasice hranostaj, tchoř tmavý, kuna
skalní, kuna lesní, skunk pruhovaný, norek evropský, norek americký, jezevec lesní, vydra říční,
medvěd hnědý, medvěd lední, mýval severní, panda velká, panda červená, hyena skvrnitá
řád – ZAJÍCOVCI – zajíc polní, zajíc bělák, králík divoký
řád – CHOBOTNATCI – slon africký, slon indický
řád – LICHOKOPYTNÍCI – nosorožec dvourohý, nosorožec indický, kůň Převalského, osel africký,
zebra stepní, tapír čabrakový
řád – SUDOKOPYTNÍCI – prase divoké, hroch obojživelný, hrošík liberijský, velbloud dvouhrbý,
velbloud jednohrbý, lama krotká, jelen evropský, srnec obecný, daněk skvrnitý, los evropský, sob
polární, zubr evropský, bizon americký, koza bezoárová, muflon evropský, kamzík horský, kozorožec
horský, sajga tatarská, přímorožec arabský, gazela Thomsonova, žirafa síťovaná, okapi pruhovaná
řád - KYTOVCI – velryba grónská, plejtvák obrovský, delfín skákavý, kosatka dravá, vorvaň obrovský

V ŘÍJNU 2017 BUDEME POZNÁVAT LISTNATÉ STROMY

