Spoluvyhlašovatelem této celostátní soutěže typu B pro školní rok 2017/18 je MŠMT ČR

Zlatý list
Místní kolo pro Prahu 9 a pro Prahu 14
KDE: DDM Praha 9, Generála Janouška 1060
KDY: duben
MLADŠÍ: pondělí 9. 4. 2018
STARŠÍ: úterý 10. 4. 2018
Prezence účastníků: 7,45 hod (začátek stezky v 8,15hod)
7:45 – 8:10 Prezence účastníků soutěžních družstev
8:15 Start první hlídky
14:30 Předpokládaný konec a slavnostní vyhlášení výsledků (záleží na počtu zúčastněných
družstev)
CO: Soutěž je zaměřena na znalost přírody a její ochranu. Znalosti budou prověřeny na cca 8
stanovištích + obhajoba práce pro přírodu (můžete s sebou vzít fotky z … čištění budek,
sázení stromků ….)
KDO: Přihlásit se mohou maximálně šestičlenná družstva, která rozdělte do dvou tříčlenných
hlídek. (ve výjimečných případech může být družstvo rozděleno do hlídek 3+2, 2+2 a 3+0, jiné
dělení je nepřípustné).
Každá organizace může vyslat max 3 soutěžní družstva v každé kategorii (ML, ST)
Družstva jsou podle věku soutěžících rozdělena do dvou kategorií, rozhoduje právě navštěvovaná
třída povinné školní docházky bez vztahu k druhu školy:
mladší – 1. až 6. třída (včetně)
starší – 7. až 9. třída
Soutěž je otevřená všem kolektivům bez ohledu na jejich zřizovatele (školy, občanská a zájmová
sdružení,…). Podrobnosti viz soutěžní řád.
PROČ: Vítěz z každé kategorie postoupí do pražského krajského kola. Termín: 28.–29. 4. 2018
Pro vítěze v každé kategorii jsou zajímavé ceny.
PŘIHLÁŠKY: Svou účast nám potvrďte nejpozději do 26. 3. 2018 a to na e-mail:
tereza.radsetoulalova@ddmpraha9.cz
Pro přihlášení použijte přiložený formulář PŘIHLÁŠKA.
POŘADATEL: Pořadatelem místního kola pro Prahu 9 a 14 soutěže Zlatý list je DDM Praha 9,
pracoviště Černý most, Generála Janouška 1060, Praha 14 Černý Most, 196 00.
Aktuální informace na www.ddmpraha9.cz
Hlavní koordinátor: Tereza Rádsetoulalová, 734 134 015
Odborný poradce a tvorba otázek: Veronika Obermajerová, Tereza Rádsetoulalová
KUDY K NÁM: autobusová zastávka Generála Janouška – bus číslo 141, 223, 224
http://ddmpraha9.cz/onas/#mapa_cm

Smysl a cíle soutěže
Hlavní cíle Zlatého Listu jsou:









Umožnit vzájemné setkávání kolektivů dětí a mládeže s podobnými zájmy a zaměřením.
Nabídnout dětem možnost ověřit si své znalosti a motivovat je k jejich dalšímu rozvoji.
Umožnit dětem prezentovat veřejně své aktivity a formulovat nabyté znalosti.
Podpořit spolupráci dětí v rámci družstev a kolektivů.
Inspirovat děti i vedoucí kolektivů k dalším druhům činností v přírodě a pro přírodu.
Umožnit dětem, které prokáží největší znalosti a zájem, setkání s kvalitními lektory a odborníky.
Nabídnout dětem kromě vlastní soutěže zajímavý a smysluplný doprovodný program.
Prohlubovat zájem o přírodu, její ochranu a rozšiřovat povědomí o ekologickém chování člověka.

Přestože je soutěž prostředkem a významným motivačním prvkem, není hlavním smyslem ZL
nalezení jediného „nejlepšího“ kolektivu či „nejvzdělanějších“ mladých přírodovědců.
Nový web soutěže najdete na adrese www.zlatylist.cz
Aktuální kontakt na pořadatele soutěže

Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP
Michelská 5, 140 00 Praha 4
tel.: 222 516 115, gsm: 775 724 545
e-mail: smop@csop.cz

Soutěž pořádá:

Soutěž významně podporují:

