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Český svaz ochránců přírody Ekocentrum Čtyřlístek  

 
 

zve na 18. ročník ekologické soutěže 
 

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

 

 

pro oblast Vsetínska v SVČ Alcedo, Vsetín 

 30. 3. mladší kategorie (4. – 5. ročník) 

 31. 3. starší kategorie (6. – 7. ročník) 

 

pro oblast Hradišťska v Přírodovědném centru Trnka, Uh. Hradiště 

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

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

 

pro oblast Kroměřížska v SVČ TyMy Holešov 

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

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

 

 

pro oblast Zlínska v ZŠ Želechovice 

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

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

 

soutěžní kola začínají vždy v 9 hodin. 

 

 

krajské kolo soutěže  

se koná od 9 hodin v ZŠ Želechovice nad Dřevicí 

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

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

 

 

Soutěž je určena pro všechny děti se vztahem k přírodě. Soutěží tříčlenná družstva. Počet družstev za 

školu není omezen. Maximální počet týmů v jednom oblastním kole v jedné kategorii je stanoven na 24. 

První tři družstva obdrží odměnu a postoupí do krajského kola. Soutěžící si vezmou psací potřeby, 

přezůvky a svačinu. 

 

 

Startovné je 180,- Kč za tým. 
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Letošní téma je  

„Voda - život v ní a kolem ní“ 
 

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

 Voda – fyzikální vlastnosti se vztahem k životu v ní a kolem ní 

 Živočichové ve vodě a jejím okolí vyskytující se na území Zlínského kraje 

 Rostliny ve vodě a jejím okolí vyskytující se na území Zlínského kraje 

 Voda v krajině a vliv člověka na vodu 

 

Vše se týká Zlínského kraje… 

 
 

Nepovinný úkol:  

Družstva si mohou předem vypracovat poster na téma „Voda ve Zlínském kraji“, 

libovolnou formou na formátu A2. Způsob vypracovaní 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. Nejlepší práce budou vystaveny na krajském kole soutěže a během května na Krajském úřadu 

Zlínského kraje ve Zlíně – ve 21. budově. 

 

 
Případné dotazy zodpoví Martin Davidov, tel.: 737 542 498 nebo na adrese soutez@eko4listek.cz 

 

 

Přihlásit se můžete e-mailem: soutez@eko4listek.cz 
 

 

Uzávěrka přihlášek je 14. března 2016 ve 24:00h 
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