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Český svaz ochránců přírody Ekocentrum Čtyřlístek  

 
 

zve na 16. ročník ekologické soutěže 
 

POZNEJ A CHRAŇ! 
pro žáky 4. – 7. tříd základních škol a primy a sekundy víceletých gymnázií 

 

regionální kola soutěže se konají vždy od 9 hodin, 

  

pro oblast Zlínska v ZŠ Želechovice 

 31.3. mladší kategorie (4. – 5. ročník) 

1.4. starší kategorie (6. – 7. ročník) 

 

 

pro oblast Kroměřížska v SVČ TyMy Holešov 

 3.4. mladší kategorie (4. – 5. ročník) 

 4.4. starší kategorie (6. – 7. ročník) 

 

 

pro oblast Hradišťska v Přírodovědném centru Trnka, Uh. Hradiště 

8. 4. mladší kategorie (4. – 5. ročník) 

9. 4. starší kategorie (6. – 7. ročník) 

 

 

pro oblast Vsetínska v SVČ Alcedo, Vsetín 

 10.4. mladší kategorie (4. – 5. ročník) 

 11.4. starší kategorie (6. – 7. ročník) 

 
 

krajské kolo soutěže se koná od 9 hodin v ZŠ Želechovice 

22.4. mladší kategorie (4. – 5. ročník) 

23.4. starší kategorie (6. – 7. ročník) 

 

 

uzávěrka přihlášek 23. března 2013 
 

Soutěž je určena pro všechny děti se vztahem k přírodě. Soutěží tříčlenná družstva. První tři družstva 

obdrží odměnu a postoupí do krajského kola. Soutěžící si vezmou psací potřeby, přezůvky a svačinu. 

 

Startovné je 165,- Kč za tým. 
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Letošní téma je „Pod dubem, za dubem“ 

aneb lesy ve Zlínském kraji a život v nich 
 

soutěž sestává z testu a praktické části, jejichž obsahem budou: 

 Dřeviny v lese- stromy a keře rostoucí ve Zlínském kraji v přirozeném lese 

 Život na stromě- hmyz, ptáci, savci, 

 Pod stromy - hmyz, houby, mechy, lišejníky, byliny 

 Lesy ve Zlínském kraji - lužní lesy, doubravy, smíšené lesy, jehličnaté 

 lesy, hospodaření v lesích, ochrana lesů 
 

Vše se týká Zlínského kraje. 

 
 

Nepovinný úkol:  

Družstva si mohou vypracovat trojrozměrný výtvarný objekt na téma letošní soutěže. Způsob 

vypracovaní i použitých materiálů je zcela na fantazii dětí. Úkol bude oceněn zvlášť (cenu obdrží nejlepší 

družstvo v každé kategorii) a může pomoci při soutěži v případě shodného počtu bodů. Práce dovezte do 

oblastního kola, kde budou vystaveny a vyhodnoceny. Výtvarné objekty Vám zůstanou . Nejlepší díla 

vyfotografujeme a fotografie budou vystaveny na krajském kole. 

 

 

Přihlásit se můžete : 
poštou na adresu: ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek 

   Soudní 1 

   760 01 Zlín 

Obálku označte „Soutěž“ 

 

e-mailem:  soutez@eko4listek.cz 

 

 

Případné dotazy směrujte na Martina Davidova,  tel.: 737 542 498 

 

 

Přihlášku najdete na další straně. 
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Přihláška na ekologickou soutěž 

Poznej a chraň! 

 
 

 
oblast Vsetínska, SVČ Alcedo, Vsetín  

 oblast Kroměřížska, SVČ  TyMy Holešov 

 
oblast Hradišťska, Ekocentrum Trnka, Uh. Hradiště, 

 
oblast Zlínska, ZŠ Želechovice 

Zaškrtněte zvolenou oblast 

 

 

 

Název školy: _____________________________________ 

 

Adresa školy:  _____________________________________ 

 

IČ: _________________________ 

 

e-mail:  _____________________________________ 

 

Kontakt na doprovod (jméno, mobil.tel. e-mail): _______________________ 

 

       _______________________ 

 

       _______________________ 

 

 

Soutěže se zúčastníme v kategorii:  mladší (4. – 5. ročník) počet družstev_________ 

      

   

starší (6. – 7. ročník)    počet družstev_________ 

 

 

Platba startovného 165 Kč/tým …hotově na místě……převodem (nehodící se škrtněte) 

 

 

Uvítáme Vaše připomínky a návrhy: 
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