POZVÁNÍ pro všechny žáky naší školy
na CELOŠKOLNÍ SOUTĚŽ v poznávání

„BEZOBRATLÝCH ŽIVOČICHŮ“
v rámci celoročního ekologického tématu

„POZNÁVÁME ŽIVOU PŘÍRODU“
•
se uskuteční ve středu 6. června 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.

10. 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

BEZOBRATLÍ ŽIVOČICHOVÉ (kromě hmyzu)
Kmen: ŽAHAVCI – nezmar hnědý, nezmar zelený, medúzka sladkovodní.
Kmen: PLOŠTĚNCI – ploštěnka mléčná, tasemnice dlouhočlenná, tasemnice
bezbranná.
Kmen: HLÍSTI – háďátko zhoubné, roup dětský, škrkavka dětská.
Kmen: MĚKKÝŠI – hlemýžď zahradní, páskovka keřová, okružák ploský, plovatka
bahenní, bahenka živorodá, jantarka obecná, modračka karpatská, slimáček polní,
slimák největší, plzák španělský, kamomil říční, škeble rybničná, perlorodka říční,
slávička mnohotvárná.
Kmen: KROUŽKOVCI – žížala obecná, nitěnka obecná, pijavka lékařská,
chobotnatka rybí.
Kmen: ČLENOVCI – třída: KORÝŠI – beruška vodní, stínka zední, svinka obecná,
blešivec potoční, rak říční, rak bahenní.
- třída: PAVOUKOVCI – křižák obecný, křižák pruhovaný, vodouch stříbřitý,
pokoutník domácí, běžník kopretinový, třesavka sekáčovitá, sekáč rohatý, štírek
domácí, kleštík včelí, zákožka svrabová, klíště obecné, sametka rudá.
- třída STONOŽKY – stonožka škvorová, zemivka žlutavá, chlupule podkorní.
- třída MNOHONOŽKY – mnohonožka zemní, svinule šestipásá.
- třída CHVOSTOSKOCI – larvěnka obrovská, mákovka vodní.

Pro 30 nejlepších účastníků za celý školní rok je jako odměna připravena
na středu 13. 6. 2018
celodenní exkurze do Jaroměře (podmínkou účasti jsou holínky).

