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5. základní organizace ČSOP Tábor 
Oddíl Mladých ochránců přírody ŠKOPíček 

 
5. základní organizace ČSOP v Táboře pořádá 

 

30. ročník přírodovědné soutěţe 

P O Z N E J  A  C H R A Ň  
sobota 7. října 2017, tábořiště Harrachovka pod Táborem 

 
Přijměte prosím pozvání k účasti v tradiční soutěţi, které se pravidelně účastní více neţ stovka 

soutěţících z táborského okresu, ale i mimo něj. Loňského ročníku se zúčastnilo 136 soutěţících. 

Soutěţ opět koná v krásném údolí řeky Luţnice u vodáckého tábořiště Harrachovka.  

 

 Kdy? Sobota 7. října 2017, prezence do 9.00, soutěţ bude trvat do cca 13.30  
 Kde? Výletní restaurace Harrachovka pod Táborem (dostupná po turistických 

značkách ze zastávky MHD „Klokoty“ nebo z autobus. nádraţí; moţno dojet i autem) 
 Pravidla: 

o Soutěţí se v 3 členných týmech (výjimečně dvoučlenných) 
o Mladší můţe soutěţit ve starší kategorii. Ne naopak. 

o Na značené trase 25 otázek s moţnostmi volby odpovědi, stanoviště 
s poznávačkami rostlin, ţivočichů, hornin & nerostů   

 

Soutěţí se o putovní poháry. Pro kaţdého účastníka je připraven diplom nebo účastnický list. Vítězná 

druţstva z roku 2016 prosíme o přivezení putovního poháru. 

 

Budeme rádi, pokud nás budete o Vaší plánované účasti informovat a to buď: 

 poštou nebo emailem: 5. ZO ČSOP Tábor, Krakovská 2805, Tábor, Mgr. Vladimír Doleţal, 

případně mailem na vla.dol@seznam.cz    nebo telefonicky: +420 607 935 164 

 

Soutěţní kategorie „Nejmladší“ (3. aţ 5. ročník ZŠ) a „Mladší“ (6. a 7. ročník ZŠ, prima a 

sekunda víceletých gymnázií). Témata pro tyto kategorie jsou společná, lišící se obtíţností 

otázek: 

 Lišejníky a houby 

 Hmyz a pavoukovci  

 Naši draví ptáci 

 Ţivot v pravěku (rostliny a ţivočichové) 

 Ochrana přírody v ČR 

 

Soutěţní kategorie „Starší“ (8. a 9. ročník ZŠ, tercie a kvarta víceletých gymnázií). Témata: 

 Mechorosty a kapraďorosty 

 Bezobratlí ţivočichové 

 Naši pěvci 

 Předci člověka (evoluce člověka) 

 Ochrana přírody (v ČR i ve světě) 

  

Součástí soutěţe je praktická část zaloţená na poznávání rostlin, ţivočichů, hornin a nerostů. V 

letošním ročníku nebude součástí soutěţe pouze tradiční stanoviště poznávání rostlin, ale na trati 

bude označeno 5 dřevin, jejichţ jména budou soutěţící vyplňovat do Soutěţní karty. Ve speciální 

části soutěţe bude připraveno stanoviště s úkolem souvisejícím s některým z výše uvedených 

témat. S sebou: oblečení a obuv vhodnou do terénu a odpovídající počasí, psací 

potřeby, svačinu, drobné kapesné (restaurace bude otevřena). 

 

Více zde: http://5zo-csop.webnode.cz/poznej-a-chran/  
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