POZVÁNÍ pro všechny žáky naší školy
na CELOŠKOLNÍ SOUTĚŽ v poznávání

„LISTNATÝCH STROMŮ“
v rámci celoročního ekologického tématu

„POZNÁVÁME ŽIVOU PŘÍRODU“
•
se uskuteční ve středu 18. října 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.

2. 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 LISTNATÝCH STROMŮ
•

•

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

Oddělení: SEMENNÉ ROSTLINY
Třída: DVOUDĚLOŽNÉ ROSTLINY
Čeleď šácholanovité: šácholan (magnólie), liliovník tulipánokvětý
Čeleď platanovité: platan javorolistý
Čeleď morušovníkovité: morušovník černý, fíkovník smokvoň
Čeleď jilmovité: jilm habrolistý
Čeleď bukovité: buk lesní, dub letní, dub zimní, kaštanovník setý
Čeleď břízovité: bříza bělokorá, olše lepkavá, habr obecný
Čeleď ořešákovité: ořešák královský, lapina jasanolistá
Čeleď vrbovité: vrba bílá, vrba jíva, topol bílý, topol černý, topol osika
Čeleď lípovité: lípa srdčitá
Čeleď kakaovníkovité: kakaovník pravý
Čeleď bavlníkovité: baobab prstnatý
Čeleď bobovité: dřezovec trojtrnný, trnovník akát, jerlín japonský
Čeleď routovité: citroník limonový, citroník mandarinkový, citroník rajský
Čeleď mýdelníkovité: javor mléč, javor klen, javor babyka, jírovec maďal,
svitel latnatý
Čeleď olivovníkovité: olivovník evropský, jasan ztepilý
Čeleď růžovité: jeřáb ptačí, jeřáb muk, jeřáb oskeruše, jabloň domácí,
hrušeň obecná, meruňka obecná, broskvoň obecná, švestka domácí,
třešeň ptačí, mišpule německá, sakura, temnoplodec černoplodý.
Třída: JEDNODĚLOŽNÉ ROSTLINY
Čeleď arekovité: datlovník pravý, kokosovník ořechoplodý
PŘIPRAVOVANÉ TÉMA NA LISTOPAD = HOUBY

