POZVÁNÍ pro všechny žáky naší školy
na CELOŠKOLNÍ SOUTĚŽ v poznávání

„HMYZU“
v rámci celoročního ekologického tématu

„POZNÁVÁME ŽIVOU PŘÍRODU“
•
se uskuteční ve středu 14. března 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.

7. 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 DRUHŮ
•

•

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

SEZNAM POZNÁVANÝCH DRUHŮ HMYZU
a) hmyz s proměnou nedokonalou
VÁŽKY – vážka ploská, klínatka rohatá, šídlo královské, motýlice lesklá
ŠVÁBI – šváb obecný, rus domácí
ŠKVOŘI – škvor obecný
KUDLANKY – kudlanka nábožná
JEPICE – jepice obecná
ROVNOKŘÍDLÍ – kobylka zelená, saranče vrzavá, cvrček polní, krtonožka obecná
STEJNOKŘÍDLÍ – vlnatka krvavá, cikáda viničná, pěnodějka obecná, mšice maková
molice skleníková, korovnice smrková
PLOŠTICE – splešťule blátivá, znakoplavka obecná, vodoměrka štíhlá, kněžice
zelená, bruslařka obecná, ruměnice pospolná, štěnice domácí, kněžice páskovaná,
zákeřnice červená
b) hmyz s proměnou dokonalou
SÍŤOKŘÍDLÍ – zlatoočka obecná, mravkolev skvrnitý, ploskoroh pestrý
BLANOKŘÍDLÍ – vosa obecná, vosa útočná, sršeň obecná, čmelák zemní,
čmelák skalní, včela medonosná, lumek velký, mravenec lesní,
BROUCI – střevlík měděný, střevlík kožitý, krajník pižmový, potápník vroubený,
slunéčko sedmitečné, dřepčík zelný, páchník hnědý, roháč obecný, mandelinka
bramborová, nosorožík kapucínek, chroust obecný, kovařík šedý, potemník moučný,
světluška větší, lýkožrout smrkový, zlatohlávek zlatý, tesařík alpský, tesařík pižmový
BLECHY – blecha obecná
CHROSTÍCI – chrostík kosníkovitý
DVOUKŘÍDLÍ – komár pisklavý, pakomár kouřový, moucha domácí, kuklice největší,
pestřenka rybízová, masařka obecná, octomilka obecná, bzučivka zlatá, kloš jelení
MOTÝLI – babočka paví oko, babočka kopřivová, babočka admirál, babočka osiková,
otakárek fenyklový, otakárek ovocný, bělásek řeřichový, bělásek zelný, modrásek
obecný, žluťásek řešetlákový, obaleč jablečný, martináč hrušňový, lišaj smrtihlav.
V DUBNU 2018 BUDEME POZNÁVAT OBOJŽIVELNÍKY A PLAZY

