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Dobrovolné úkoly 

Zadání pro 41. ročník ve školním roce 2012/2013 

Ročník již proběhnul, úkoly jsou ilustračním materiálem a inspirací. 

Zadání úkolu vždy obsahuje povinnou část, která musí být splněna a prezentována, aby bylo 
možné úkol považovat za splněný. Tipy na další řešení jsou spíše orientačním návodem, jakým 
směrem se může ubírat další řešení a předpokládá se samostatná iniciativa kolektivů ve 
vymýšlení dalších možností řešení. Rozšířené (vlastní) řešení by mělo být bodově oceněno 
v celkovém hodnocení dobrovolných úkolů. 

1. úkol, doporučené období září–říjen 

Téma: Stromy 

Povinná část 

1. Navštivte nejméně dva památné stromy, 

2. vyfoťte se u nich, 

3. vámi zvoleným postupem změřte jejich aktuální výšku, 

4. nafoťte nebo jinak zaznamenejte jejich podzimní zbarvení. 

Tipy na další řešení 

 zkusit zaznamenat a ohodnotit jejich současný zdravotní stav 

 pokusit se zakreslit je např. do mapy okolí, určit GPS souřadnice apod. 

 zjistit o stromu nějakou zajímavost, která se váže k němu nebo k jeho historii 

ad. 

2. úkol, doporučené období listopad-prosinec 

Téma: Meteorologie 

Povinná část 

1. v několika dnech (nejméně třech) zaznamenejte teplotu vzduchu nebo vody – měření 
provedete pomocí vlastního těla a následným odhadem teploty 

2. váš odhad porovnejte s měřením teploměrem 

3. vaše měření libovolně zaznamenejte 

Tipy na další řešení 

• zkusit v několika dnech zaznamenat množství srážek pomocí domácího srážkoměru 

• pozorování mraků a vytvoření záznamu o pozorování 



• pokusit se určit jaké mraky předcházely zlepšení nebo zhoršení počasí nebo jeho 
změně 

3. úkol, doporučené období leden–únor 

Téma: Zvířata kolem nás 

Povinná část 

1. pokuste se zaznamenat a libovolně zdokumentovat pobytové stopy zvířat vyskytujících 
se ve vašem okolí 

Tipy na další řešení 

• zkusit určit komu které stopy patří 

• zkusit vymyslet, co tam dané zvíře dělalo, když vytvořilo danou stopu (může jít o mini 
vtipný příběh, historku) 

4. úkol, doporučené období březen–duben 

Téma: Houby 

Povinná část 

1. vyrazte ven a hledejte houby, pokuste se určit nalezené druhy 

2. popište prostředí, kde jste je našli (zetlelý strom, jarní tráva apod.) 

3. houby si zaznamenejte (fotky, kresby atd.) 

Tipy na další řešení 

• zkusit určit zvířata, která se jimi živí 

• pokud najdete a spolehlivě určíte jedlé druhy – můžete je zkusit připravit jako jídlo, 
dodat recept apod. 

• zkusit zjistit, zda některé nalezené druhy mají nějaké zvláštnosti – v době výskytu, 
omezení na určité stanoviště, měnící se jedlost/jedovatost atp. 

Podrobnosti o dobrovolné části soutěže, plnění a dokumentaci úkolů najdete v propozicích, 
které jsou k dispozici na webu Zlatého listu. Tam také najdete aktuální úkoly, které se váží 
k právě probíhajícímu ročníku i veškeré další informace o soutěži.  

Přejděte na www.zlatylist.cz. 

http://www.zlatylist.cz/

