
POZVÁNÍ pro všechny žáky 1. – 9. ročníku 

na CELOŠKOLNÍ SOUTĚŽ  v poznávání  
přírodních zajímavostí AFRIKY 

 

v rámci celoročního ekologického tématu  
„PUTOVÁNÍ ZA PŘÍRODNÍMI ZAJÍMAVOSTMI CELÉHO SVĚTA“ 

• uskuteční se ve středu dne 4. března 2020 
 

• v učebně přírodopisu (2. patro budovy 2. stupně) 
• přijďte kdykoliv v době od 12:00 do 16:00 hodin 

• kromě dobrých znalostí si vezměte pouze vlastní psací potřeby. 
• Na vítěze jednotlivých kategorií čeká odměna. 

• Vyhodnocen bude každý měsíc zvlášť, na konci školního roku bude vyhlášen  
celkový vítěz z každé kategorie 

• Za každou přírodninu a přírodní zeměpisnou zajímavost lze získat 3 body  
• (u rostlin a živočichů 2 body za název rodu a 1 bod za název druhu) 

 

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 ZAJÍMAVOSTÍ A DRUHŮ: 
 

Zeměpisné zajímavosti – Atlas, Dračí hory, Kamerunská hora, Kilimandžáro, Madagaskar,  
Mount Keňa, Namib, Nil, Okavango, Sahara, Serengeti, Stolová hora, Tanganika, Viktoriino jezero, 
Viktoriiny vodopády, Zambezi.  
 

Savci – antilopa žirafí, bongo horský, buvolec stepní, daman skalní, dikdik Kirkův, gorila horská, 
hrabáč kapský, hyenka hřivnatá, kočkodan diadémový, mangabej rudohlavý, pakůň žíhaný,  
pavián anubi, paviánec kipundži, skálolez skákavý, šimpanz bonobo, šimpanz učenlivý. 
 

Ptáci – čáp sedlatý, člunozobec velký, husice egyptská, ibis hagedaš, jeřáb královský,  
káně černohřbetá, nesyt africký, orel bojovný, orel jasnohlasý, orel kejklíř, papoušek kapský,  
páv konžský, perepel černohrdlý, perlička supí, sup africký, sup mrchožravý, sup ušatý, vlha núbijská, 
volavka stříbřitá, volavka rusohlavá. 
 

Obojživelníci - hrabatka drsná, otylka namibijská, veleskokan goliáší.  
 

Plazi - agama modrá, bojga africká, kruhochvost štítnatý, mamba černá, mamba zelená, tereka 
africká, trnorep pestrý, varan nilský, varan pustinný, vejcožrout africký, zmije útočná, želva pardálí. 
 

Ryby – bahník západoafrický,  bichir šedý, cichlidka rvavá, halančík modrý, halančík pestrý, nožovec 
africký, ostnovec leopardí, pasumec elektrický, tlamoun nilský, tlamovec africký, tlamovec žlutý.  
 

Bezobratlí – bodalka tsetse, krevetka račí. 
 

Rostliny – aloe stromovitá, blahokeř Thomsonové, fíkus lyrový, gerbera, hořepník pomezní,  
kávovník arabský, kolovník zašpičatělý, kulkas zamiolistý, palma olejná, pryšec zářivý, rosnatka 
kapská, řemenatka červená, tenura trojžilná, tlustice, věncovec květnatý, žumen routolistý. 
 

NA DUBEN 2020 PŘIPRAVUJEME TÉMA  „PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI EVROPY“ 


