Centrum voľného času, Orgovánová 5, 04011 Košice



 

Vec:







Pozvánka

Podľa schváleného plánu súťaží na školský rok 2017/ 2018 Vás pozývame na prírodovednú súťaž
družstiev žiakov 2. – 4. ročníka

Ukáž, čo vieš!
II. kolo súťaže – STOJATÉ A TEČÚCE VODY
sa uskutoční 15.12. 2017 (piatok) o 9:00 hod. (prezentácia 8:30 – 9:00 hod.)
v priestoroch CVČ, EP Popradská 86, Košice.
Pokyny:
•

Súťažiaci si prinesú: písacie potreby, farebné papiere, časopisy, noviny, farbičky, fixy,
lepidlo, nožnice, špagát, drôtik a výkres A4.

•

Výška účastníckeho poplatku je stanovená podľa Usmernenia riaditeľky CVČ o
prijímaní poplatkov a to:
▪ 0,50 € za žiaka zo škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice;
▪ 1,- € za žiaka škôl iných zriaďovateľov.

Tešíme sa na Vašu účasť!

S pozdravom
PaedDr. Alena Mocná
riaditeľka CVČ

Príloha: propozície súťaže

Centrum voľného času Orgovánová 5, 04011 Košice

Propozície súťaže Ukáž, čo vieš!
Živočíchy rôznych krajinných oblastí
šk. rok 2017 / 2018
Súťaž je určená pre žiakov 2. – 4. ročníka ZŠ, ŠKD. Súťaží sa v päťčlenných družstvách.
Súťaž pozostáva z 3. kôl a zo záverečného finálového kola. Jednotlivé kolá pozostávajú z teoretickej a
praktickej časti.
V teoretickej časti žiaci prezentujú vedomosti, schopnosť vyhľadávať a spracovávať informácie
(odporúčame použiť učebnice, knihy, INTERNET). V praktickej časti súťažiaci prezentujú svoje
tvorivé schopnosti a zručnosti.
Zloženie družstva sa počas trvania súťaže nesmie meniť (kapitán ostáva vždy ten istý žiak).
Body za jednotlivé kolá sa budú zrátavať. Do finálového kola postupuje prvých 9 družstiev.

Prvé kolo súťaže:

POLIA A MEDZE

Predpísané živočíchy: bocian, slimák, škovránok, zajac, bystruška, hraboš.
Na praktickú časť si doneste: výkres A3, farebné papiere, časopisy, noviny, farbičky, fixy, lepidlo
a nožnice.
Druhé kolo súťaže: STOJATÉ A TEČÚCE VODY
Predpísané organizmy: ondatra, vydra, kapor, šťuka, riasy, praslička.
Na praktickú časť si doneste: písacie potreby, farebné papiere, časopisy, noviny, farbičky, fixy,
lepidlo, nožnice, špagát, drôtik a výkres A4.

Tretie kolo súťaže: SKALY A VYSOKÉ POHORIA
Predpísané druhy živočíchov: plch, výr, orol, mravec, pŕhľava, bodliak.
Na praktickú časť si doneste:
Prajeme Vám veľa úspechov a mnoho zaujímavých a pekných zážitkov pri príprave na uvedenú súťaž.

PaedDr. Alena Mocná
riaditeľka CVČ
Vybavuje: Mgr. Jana Šimková
simkova@cvckosice.sk

