Dům dětí a mládeže Magnet, Mohelnice
Spartakiádní 8, 789 85 Mohelnice
tel., fax: 583 432 813
e-mail: ddm.mohelnice@rps.cz
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Soutěž ZLATÝ LIST 2019
Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,
ve školním roce 2018/2019 se uskuteční 47. ročník přírodovědné soutěže ZLATÝ LIST.
Soutěž je otevřená všem kolektivům bez ohledu na jejich zřizovatele (občanská sdružení,
školy, ...).
Celostátním pořadatelem soutěže je Český svaz ochránců přírody, spoluvyhlašovatelem
této celostátní soutěže typu B je MŠMT ČR - akce je uvedena ve Vyhlášení soutěží a přehlídek
ve školním roce 2018/2019. Více informací na www.zlatylist.cz.
Soutěž Zlatý list proběhne ve třech úrovních: základní, krajské a národní.
Základní kolo, jehož pořadatelem je DDM Magnet Mohelnice, proběhne v pátek 5. dubna
2019 v Městských sadech Mohelnice. Vítězové každé kategorie postoupí do krajského kola,
které se koná 17. 5. 2019 v Olomouci a jeho pořadatelem je ČSOP RS Iris a DDM Olomouc.
Věříme, že se soutěže ZLATÝ LIST zúčastníte a dáte možnost dětem prověřit znalosti
z oblasti zoologie, botaniky, ekologie, ochrany přírody, mineralogie, geologie, astronomie,
meteorologie, klimatologie atd.
Prosíme o předání propozic soutěže pověřeným pracovníkům.

S pozdravem

Mgr. Miroslav Škopík
místní koordinátor soutěže
V Mohelnici dne 20. 2. 2019

Příloha:

Propozice
Přihláška
1.

Propozice základního kola soutěže
ZLATÝ LIST
Termín:

pátek 5. 4. 2019 v 8:30 hod.

Místo konání:

Městské sady Mohelnice

Prezence:

7:45 - 8:30 hod. na Dětském dopravním hřišti v areálu Morava Camp
v Mohelnici

Start:

v 8:45 hod.

Kategorie:

mladší - všichni členové družstva od 4. do 6. třídy školní docházky
starší - všichni členové družstva od 7. do 9. třídy školní docházky
(kritériem pro zařazení soutěžících do kategorií je právě navštěvovaný ročník
povinné školní docházky)

Družstva:

- soutěžící kolektiv je reprezentován zpravidla šestičlenným družstvem
v každé kategorii, které se při soutěži dělí na dvě tříčlenné hlídky (výjimečně
může být družstvo rozděleno do hlídek 3+2, 2+2, 3+0)
- každá škola může v každé kategorii postavit maximálně 3 družstva
(1 družstvo = 6 členů)

Forma:

soutěžní stezka:
- zde budou připravena stanoviště, kde se prověřují znalosti z oblastí:
botanika, zoologie, geologie, neživé složky ekosystému (např. meteorologie,
klimatologie, …), ekologie, ochrana přírody, životní prostředí …
- každá hlídka obdrží na cestu stezkou průvodku

Hodnocení:

- hodnoceno je celé družstvo (výsledky obou hlídek se sečtou), v případě
pouze tříčlenného družstva (3 + 0) se započítávají body pouze jedné hlídky
- maximální počet bodů za každé stanoviště je 10 bodů

Postup:

vítězná družstva z každé kategorie postupují do krajského kola, které se koná
v Olomouci 17. 5. 2019

Přihlášky:

e-mailem na ddm.administrativa@rps.cz do středy 27. 3. 2019. Originál
vyplněné přihlášky (s razítkem a podpisem) je nutné odevzdat při prezenci
dne 5. 4. 2019, v přihlášce uveďte e-mail a telefon na pověřenou osobu

Kontakt:

bližší informace lze získat na tel.: 583 431 813 nebo 731 270 030 (DDM
Magnet, Mohelnice)

Ostatní:

doprovod zodpovídá za zdravotní stav účastníků soutěže a jejich vybavení
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Přihlášku zašlete elektronicky na e-mail
ddm.administrativa@rps.cz nejpozději do středy 27. března 2019

PŘIHLÁŠKA DO MÍSTNÍHO KOLA ZLATÉHO LISTU 2019
Mohelnice 5. 4. 2019

Škola (kolektiv):
Adresa školy:

E-mail:
Telefon:

Družstvo mladších:

Družstvo starších:

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

6.

6.

V………………………………………………………. dne ……………….

podpis, razítko školy (kolektivu)
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