
 
 
 

Zlatý list 
 

 

Krajské kolo Královéhradeckého kraje soutěžní řád kola  
Termín: 15.5.2015  
Místo: Prachov  
Pořadatel: Muzeum přírody Český ráj  
mpcr@seznam.cz 
Telefony: 732 858 380 
                  732 927 926 
http://www.zlatylist.cz/ http://www.mpcr.cz/ 
 
 
 

1. Ve školním roce 2014/15 se uskuteční 43. ročník soutěže kolektivů dětí a mládeže  
z České republiky v přírodovědných disciplínách s názvem Zlatý list. 

 
2. Soutěž je otevřená všem kolektivům bez ohledu na jejich zřizovatele  

(občanská sdružení, školy, ...).  
Předpokládá se hlubší zájem soutěžících o přírodu, ekologii a životní prostředí.  
Soutěž probíhá formou stezky se stanovišti, na kterých se prověřují znalosti 
soutěžících z jednotlivých oborů.  
 

 
3. Hlavní cíle 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. 

 Zapojit školy do zájmové systematické činnosti nad rámec běžného vyučování přírodopisu  
   s přesahem do ekologie a ochrany přírody. 
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4. Soutěží se ve třech věkových kategoriích, 
Kategorie nejmladší (N): 1. - 3. ročník 
Kategorie mladší (M): 4. - 6. ročník 
Kategorie starší (S): 7. - 9. ročník 
V kategorii nejmladších se soutěží bez možnosti postupu do národního kola. 

 
Soutěžící, kteří spadají do nižší věkové kategorie, mohou soutěžit v kategorii vyšší, opačně to 
není možné.  
 

5. Ve všech věkových kategoriích se soutěže zúčastní šestičlenná družstva, která 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. Ostatní způsoby dělení soutěžního 
družstva nejsou přípustné. 
Je možná účast i více družstev z jednoho kolektivu. Před zahájením stezky však 
vedoucí musí písemně uvést, které dvě hlídky tvoří jedno družstvo. 

 
6. Soutěž bude probíhat formou soutěžní stezky, kde se na jednotlivých stanovištích  

prověřují znalosti v těchto oblastech: herpetologie, batrachologie, ornitologie, geologie, 
dendrologie, ekologie, práce pro přírodu, ochrana přírody. 
 
 

7. Podrobné informace o soutěži naleznete na internetových stránkách  
www.zlatylist.cz 
 
Další informace ke krajskému kolu vám rádi poskytneme na mpcr@seznam.cz,  

mobil: 732858380, 732927926. 

 

Partneři Zlatého listu pro krajské kolo 
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