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Centrum ekologické výchovy při Schole Humanitas v Litvínově ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy
Ústeckého kraje vyhlašuje 10. ročník česko/saské soutěže pro třídní kolektivy.
Soutěž je vhodná pro věkovou kategorii dětí 2. – 5. třídy 1. stupně základních škol regionu Ústeckého kraje a
Saska.
V soutěži budou otázky, kvízy, křížovky, spojovačky a další hravé úkoly, které přivedou děti k zamyšlení nad tím,
jak se chováme k přírodě, jaké v ní probíhají pochody, jak co v přírodě funguje a také jak samy děti mohou přispět
ke zlepšení životního prostředí. Otázky soutěže souvisí s předměty prvouka, přírodověda a přírodopis, popř.
občanská nauka nebo zeměpis, či školních seminářů zaměřených na poznávání životního prostředí a přírody.
V minulých ročnících se soutěže zúčastnilo až 1500 dětí z celého Ústeckého kraje a protože soutěž byla v minulých
letech vyhlašována v rámci přeshraničního projektu Ziel3/Cíl3 Bunt/Pestrý, Přátelé biodiverzity v Krušných
horách/Erzgebirge, soutěžili i kolektivy dětí ze sousedního Saska. Více informací můžete získat na webových
stránkách http://www.cev-viana.cz v sekci věnované soutěži.
Velmi pěkné ceny pro první místa v obou kategoriích budou slavnostně předány v Litvínově při oslavách Dne
Země plánovaných na 20. dubna 2016.
Důležité informace a pravidla soutěže:
1. Soutěž organizuje Centrum ekologické výchovy VIANA při Schole Humanitas Litvínov.
2. Soutěžit mohou třídní kolektivy 1. stupně ZŠ /2. – 5. třídy/.
3. Soutěží se ve dvou kategoriích: (a) 2. a 3. třídy, (b) 4. a 5. třídy.
4. Počet soutěžních třídních kolektivů z jedné základní školy není omezen.
5. Pro účast v soutěži je bezpodmínečná možnost stáhnout a vytisknout si otázky z internetu.
6. Soutěžící dostanou v průběhu soutěže celkem 3 balíčky soutěžních otázek a úkolů, které budou muset
splnit a odpovědi zaslat do CEV VIANA na adresu: Centrum ekologické výchovy VIANA při Schole
Humanitas, Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov.
7. Nutná je registrace soutěžících vyplněním přihlášky. Přihláška bude odeslána spolu s první sadou
odpovědí na adresu CEV VIANA.
8. Soutěžní otázky budou zveřejňovány POUZE!!! na internetové adrese www.cev-viana.cz
9. Otázky budou zveřejněny do 1.2., 1.3. a 25.3.
10. Odpovědi budou zaslány klasickou poštou nejpozději do druhého pátku v měsíci (tj. 12.2., 11.3. a 8.4.),
rozhoduje poštovní razítko uvedené na obálce. Na obálce uveďte „Soutěž Život kolem nás“.
11. Pedagogický dozor smí napovědět pouze v nezbytně nutné míře v rámci znalostí daných výukou.
12. Hodnoceni budou pouze ti, kteří zaslali odpovědi ve všech třech kolech soutěže.
13. Výsledky soutěže budou zveřejněny na našich internetových stránkách www.cev-viana.cz a výherci
odměněni v rámci oslav Dne Země.
Těšíme se na vaše přihlášky! V případě dotazů neváhejte a napište nám!
Markéta Hendrychová, viana@humanitas.cz, Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov, 476 111 226
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PŘIHLÁŠKA PRO TŘÍDNÍ KOLEKTIV
Prosím vyplňte a zašlete spolu s odpovědí na první kolo otázek na uvedenou adresu. Soutěž startuje
1.2.2016, kdy budou zveřejněny první soutěžní otázky na internetové adrese www.cev-viana.cz
Základní škola (jméno, název, adresa)………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

kontaktní e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………..

Třída: ………………………………………………
Jméno učitele (garanta soutěže za třídní kolektiv, kontaktní osoba na škole):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Počet dětí ve třídě: ………………………………
Svým podpisem stvrzuji, že jako pedagogický dozor nebudu svými znalostmi ovlivňovat soutěžící kolektiv
a že jsem se seznámil/seznámila s pravidly soutěže a souhlasím s nimi.
Podpis učitele /garanta za třídní kolektiv/
…………………………………………………………………………………………………………….

Vyplněné „Návratky“ odešlete klasickou poštou na uvedenou adresu, dotazy směřujte na uvedené
kontakty. Na obálce uveďte „Soutěž Život kolem nás 2016“
Centrum ekologické výchovy VIANA
Schola Humanitas Litvínov
Ukrajinská 379
436 01

tel. 476 765 184
fax. 476 111 530
e-mail: viana@humanitas.cz
www.cev-viana.cz

Soutěž byla v letech 2012 – 2013 realizována v rámci přeshraničního projektu Ziel3/Cíl3 s názvem
Pestrý/BUNT, Přátelé biodiverzity v Krušných horách/Erzgebirge.

