50. ročník přírodovědně – ekologické soutěže
kolektivů dětí a mládeže
ve školním roce 2021/2022

Zlatý list je soutěž pro všechny děti ve věku ZŠ, které mají zájem o přírodu.
Zlatý list je soutěž kolektivů, soutěží šestičlenná družstva rozdělená na dvě tříčlenné
hlídky.
Na stanovištích soutěžní stezky odborníci prověřují znalosti dětí z různých
přírodovědných oborů.
Součástí hodnocení družstva je i prezentace praktické práce kolektivu pro přírodu.
Soutěž má základní (místní, regionální) a krajská kola. Krajská kola probíhají ve všech
14 krajích ČR.
Vítězové krajských kol postupují do národního kola, které je setkáním nejlepších
kolektivů z celé ČR. Je to týdenní soustředění s bohatým programem exkurzí,
přednášek a dalších aktivit. Národní kolo 50. ročníku Zlatého listu proběhne v termínu
20. – 25. 6. 2022 v RS Lites.

KRAJSKÉ KOLO – LIBERECKÝ KRAJ
14. května 2022

Pořadatel: 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory, pobočný spolek.
Místo konání: ZŠ a MŠ Okna, Okna č.p. 3, 471 62 pošta Okna
mapa: https://mapy.cz/s/logucokafu
Termín konání krajského kola soutěže: sobota 14.5.2022
Soutěž: bude probíhat formou soutěžní stezky se zastaveními z různých přírodovědných
oborů (botanika, zoologie, lesnictví, myslivost, ekologie, ochrana přírody, geologie,
meteorologie atd.). Jednotlivé kontroly budou zajišťovat nezávislí odborníci. Pro starší
kategorii bude jedno zastavení také on-line formou testu, který bude přístupný před
vlastním konání soutěže 13.5.2022.
Součástí soutěže bude i hodnocení práce kolektivu pro přírodu. Kolektiv svou práci
odprezentuje nejlépe osobně před hodnotící komisí. Vítána jsou videa nebo
prezentace ve standardních formátech (PDF je jistotaJ).
Cestovné: hradí vysílající organizace.
Soutěž proběhne ve dvou základních věkových kategoriích:
kategorie mladší: 4.– 6. ročník ZŠ nebo prima víceletého gymnázia
kategorie starší: 7.– 9. ročník ZŠ nebo sekunda – kvarta víceletého gymnázia

Na ZL je kolektiv reprezentován v každé věkové kategorii zpravidla šestičlenným
družstvem, které se při soutěži dělí na dvě tříčlenné hlídky (3 + 3). Ve výjimečných
případech může být družstvo rozděleno do hlídek 3 + 2, 2 + 2 či 3 + 0.
Hodnoceno je celé družstvo, to znamená, že výsledky obou hlídek jsou sečteny.

Upozornění:
u družstev je v soutěži nutný doprovod pedagogicky způsobilé osoby, která má
zodpovědnost za nezletilé soutěžící a jež zajišťuje pedagogický dohled nad
soutěžícími po celou dobu soutěže vyjma soutěžní stezky.
Akce se bude řídit aktuálními protiepidemickými nařízeními …zašleme před soutěží.

Přihlášení:

Každý vysílající subjekt (škola, NNO) může v případě zájmu přihlásit do krajského kola
soutěže maximálně 2 družstva v každé kategorii.
K účasti je nutné vyplnit on-line elektronickou přihlášku, na této webové adrese:
https://forms.gle/VeMivJp7Yp35AzWdA
Uzávěrka přihlášek: pondělí 9. 5. 2022.
Po obdržení přihlášky vám zašleme na zadanou e-mailovou adresu nejpozději do
11.5.2022 podrobné informace ke krajskému kolu a tabulku k vyplnění jmen
soutěžících.
Celostátní propozice najdete na internetových stránkách ČSOP – www.zlatylist.cz
Informace ke krajskému kolu soutěže: www.souteze.zbojnici.cz
Koordinátor : Ing. Václav Köhler, kohler@ceskakrajina.cz ☎ 777 737 790

PARTNEŘI : https://www.zlatylist.cz/partneri/

