POZVÁNÍ pro všechny žáky naší školy
na CELOŠKOLNÍ SOUTĚŽ v poznávání

„PTÁKŮ“
v rámci celoročního ekologického tématu

„POZNÁVÁME ŽIVOU PŘÍRODU“

6. kolo se uskuteční ve středu 14. února 2018
- 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.
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 DRUHŮ
•

•

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

řád POTÁPKY – potápka roháč, potápka malá
řád VESLONOZÍ – kormorán velký
řád BRODIVÍ – čáp bílý, čáp černý, volavka popelavá, volavka červená, bukač velký
řád VRUBOZOBÍ – labuť velká, husa velká, kachna divoká, polák velký, polák chocholačka
řád DRAVCI – čeleď sokolovití - poštolka obecná, sokol stěhovavý, ostříž lesní,
- čeleď krahujcovití - jestřáb lesní, krahujec obecný, orel skalní, káně lesní
řád HRABAVÍ – koroptev polní, křepelka polní, bažant obecný, tetřev hlušec, tetřívek obecný
řád KRÁTKOKŘÍDLÍ – lyska černá, slípka zelenonohá, drop velký, jeřáb popelavý
řád DLOUHOKŘÍDLÍ – racek chechtavý, čejka chocholatá, sluka lesní
řád MĚKKOZOBÍ – holub hřivnáč, hrdlička zahradní, hrdlička divoká
řád KUKAČKY – kukačka obecná
řád LELKOVÉ – lelek lesní
řád SOVY – sova pálená, puštík obecný, sýček obecný, výr velký, kalous ušatý
řád SVIŠŤOUNI – rorýs obecný
řád SROSTLOPRSTÍ – ledňáček říční, dudek chocholatý, vlha pestrá
řád ŠPLHAVCI – datel černý, strakapoud velký, žluna zelená, krutihlav obecný
řád PĚVCI – čeleď pěnkavovití – pěnkava obecná, zvonek zelený, stehlík obecný, čížek lesní,
hýl obecný, dlask tlustozobý, křivka obecná
- čeleď sýkorovití – sýkora koňadra, sýkora modřinka, sýkora parukářka, sýkora uhelníček
- čeleď snovačovití – vrabec domácí, vrabec polní
- čeleď strnadovití – strnad obecný
- čeleď vlaštovkovití – vlaštovka obecná, jiřička obecná, břehule říční
- čeleď drozdovití – drozd zpěvný, kos černý, červenka obecná, slavík obecný
- čeleď pěnicovití – pěnice černohlavá, rákosník obecný, králíček obecný
- čeleď skřivanovití – skřivan polní, chocholouš obecný
- čeleď střízlíkovití – střízlík obecný
- čeleď šoupálkovití – šoupálek dlouhoprstý
- čeleď konipasovití – konipas bílý
- čeleď brhlíkovití – brhlík lesní
- čeleď žluvovití – žluva hajní
- čeleď špačkovití – špaček obecný
- čeleď krkavcovití – havran polní, vrána obecná, sojka obecná, straka obecná, kavka obecná

V BŘEZNU 2018 BUDEME POZNÁVAT HMYZ

