
POZVÁNÍ pro všechny žáky 1. – 9. ročníku 

na CELOŠKOLNÍ SOUTĚŽ  v poznávání  
přírodních zajímavostí EVROPY 

 

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

• uskuteční se ve středu dne 1. dubna 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 – Dunaj, Dunajská delta, Etna, Finská jezerní plošina, Gerlachovský štít, 
Hekla, Hvar, Island, Korsika, Kréta, Ladožské jezero, Loch Ness, Mont Blanc, Olymp, Peloponés, 
Plitvická jezera, Postojnské jeskyně, Sardinie, Sicílie, Sognefjord, Stromboli, Vesuv, Volha. 
 

Savci – kamzík horský, kozorožec horský, lumík norský, norek evropský, plch velký, pižmoň severní, 
svišť horský, vychuchol pyrenejský, zubr evropský. 
 

Ptáci – bekasína otavní, bělořit šedý, drop velký, dřemlík tundrový, dytík úhorní, hvízdák euroasijský, 
jespák bojovný, koliha velká, kopřivka obecná, kulík hnědý, kulíšek nejmenší, lelek lesní,  
luňák červený, luňák hnědý, lyskonoh úzkozobý, mandelík hajní, morčák velký, orebice horská, 
ostralka štíhlá, pelikán bílý, sluka lesní, vlha pestrá, vodouš rudonohý, výreček malý. 
 

Plazi – blavor žlutý, gekon zední, macarát jeskynní, krátkonožka evropská, skvrnovka kočičí,  
slepák nažloutlý, štíhlovka balkánská, zmije růžkatá. 
 

Obojživelníci – ropuška starostlivá, žebrovník Waltlův. 
 

Bezobratlí – batolec duhový, otakárek fenyklový, otakárek ovocný, kobylka sága, krab německý, 
křižák pruhovaný, kudlanka nábožná, slíďák tatarský, strašník dalmatský, tesařík alpský. 
 
Rostliny – árón plamatý, benedikt lékařský, bříza trpasličí, cizrna beraní, dřišťál obecný,  
hlodáš evropský, jírovec pávie, kamzičník rakouský, katrán tatarský, kociánek dvoudomý,  
kotvice plovoucí, kotvičník zemní, koukol polní, lékořice lysá, levandule lékařská, mavuň červená, 
medovník meduňkolistý, mišpule obecná, muchovník oválný, ostropes trubil, ostropestřec mariánský, 
pablen kraňský, pavinec horský, podezřeň královská, podražec křovištní, rmen barvířský,  
routa vonná, ruj vlasatá, šicha černá, yzop lékařský, žanovec měchýřník, židoviník německý. 
 

NA KVĚTEN 2020 PŘIPRAVUJEME TÉMA  „PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI ČESKA“ 


