POZVÁNÍ pro všechny žáky naší školy
na CELOŠKOLNÍ SOUTĚŽ v poznávání

„BYLIN“
v rámci celoročního ekologického tématu

„POZNÁVÁME ŽIVOU PŘÍRODU“
•
se uskuteční ve středu 9. května 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.

9. 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

Jednoděložné – šmel okoličnatý, rdest plovoucí, rdest kadeřavý, řezan pilolistý,
ďáblík bahenní, okřehek menší, vraní oko čtyřlisté, ocún jesenní, kandík psí zub,
křivatec žlutý, bledule jarní, sněženka podsněžník, narcis bílý, narcis žlutý, česnek
medvědí, chřest lékařský, ladoňka dvoulistá, hyacint východní, kosatec žlutý, kosatec
sibiřský, šafrán žlutý, střevíčník pantoflíček, lipnice luční, psárka luční, bojínek luční,
srha říznačka, pýr plazivý, rákos obecný, orobinec širokolistý
Dvouděložné – leknín bělostný, stulík žlutý, dymnivka dutá, mák vlčí, srdcovka
nádherná, vlaštovičník větší, zemědým lékařský, sasanka hajní, sasanka
pryskyřníkovitá, hlaváček jarní, orsej jarní, blatouch bahenní, upolín nejvyšší, orlíček
obecný, talovín zimní, pryskyřník prudký, jaterník podléška, koniklec luční, netřesk
střešní, rozchodnice růžová, čičorka pestrá, jetel luční, jetel plazivý, lupina
mnoholistá, sója luštinatá, tolice vojtěška, čočka jedlá, chmel otáčivý, jahodník
obecný, kontryhel obecný, kuklík městský, mochna husí, kopřiva dvoudomá, šťavel
kyselý, len setý, pryšec chvojka, třezalka tečkovaná, violka vonná, penízek rolní,
kokoška pastuší tobolka, česnáček lékařský, osívka jarní, lichořeřišnice větší,
kohoutek luční, ptačinec velkokvětý, hvozdík kartouzek, ptačinec žabinec, mydlice
lékařská, rosnatka okrouhlolistá, hadí kořen větší, pohanka obecná, šťovík kyselý,
brambořík nachový, vrbina penízková, prvosenka jarní, hořec tolitovitý, svízel přítula,
svízel syřišťový, brutnák lékařský, kostival lékařský, plicník lékařský, pomněnka lesní,
pilát lékařský, hluchavka bílá, máta peprná, mateřídouška časná, šalvěj luční, jitrocel
kopinatý, náprstník červený, rozrazil rezekvítek, divizna velkokvětá, čekanka obecná,
heřmánek pravý, jestřábník oranžový, kopretina bílá, pampeliška lékařská, pelyněk
černobýl, podběl lékařský, řebříček obecný, sedmikráska chudobka, slunečnice roční.
V ČERVNU 2018 BUDEME POZNÁVAT BEZOBRATLÉ ŽIVOČICHY

