Sborník
44. ročníku
Zlatého listu

2015/16

Co je Zlatý list
Tradice Zlatého listu sahá až do počátku sedmdesátých let minulého století,
kdy vznikl jako soutěž přírodovědných oddílů v rámci tehdejší Pionýrské organizace Socialistického svazu mládeže. Soutěž poté přebral pod svá křídla Český
svaz ochránců přírody a pokračuje v její více než 20-ti leté tradici.
Jedná se o přírodovědnou soutěž, které se účastní šestičlenné dětské kolektivy. Soutěž má tři úrovně – základní kola, krajská kola a kolo národní. Šestičlenné kolektivy jsou rozděleny na dvě hlídky. Na jednotlivých stanovištích
soutěžní stezky prověřují odborníci znalosti dětí z různých přírodovědných
oborů, ekologie a ochrany přírody. Do hodnocení týmů se počítá i praktická
práce pro přírodu.
Hlavním smyslem soutěže je především vzájemné setkávání kolektivů dětí
a mládeže s přírodovědnými zájmy a zaměřením, jejich motivace, výměna zkušeností a kontaktů.
Celý ročník vyvrcholí na Národním kole Zlatého listu. Sem postupují vítězové z krajských kol. Národní kolo je týdenní soustředění s bohatým programem exkurzí, přednášek a dalších aktivit. Koordinátorem je Sdružení mladých
ochránců přírody ČSOP. Spoluvyhlašovatelem soutěže je Ministerstvo školství
mládeže a tělovýchovy (soutěž je zařazena v kategorii B).
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Dobrovolné úkoly
Od září do března bylo možné plnit dobrovolné úkoly. Na webu www.zlatylist.cz
jsme postupně uveřejnili 4 přírodovědně zaměřené úkoly. Každý úkol měl svou
povinnou a doplňkovou část. Kolektiv, který se rozhodl úkoly plnit a pokusit se
získat Divokou kartu“, je v předem stanoveném formátu a termínu doručil do kanceláře SMOP, kde se posléze sešla odborná porota a jednotlivé postery vyhodnotila.

1. Téma: Šišky
doporučené období: září – říjen

Povinná část
1.	Jděte do lesa, parku, na školní zahradu, arboreta… a najděte několik ještě nerozvitých šišek jehličnanů (alespoň 2 druhy – borovice, douglaska, smrk, modřín,…). Nezapomeňte si poznamenat druh stromu, ze kterého šišky pocházejí.
2.	Vezměte je do klubovny, kde každou šišku zvažte, změřte a vyfoťte nebo
nakreslete. Jaká je průměrná váha a velikost nerozvité šišky každého vámi
nalezeného druhu?
3 	Každou šišku uložte na samostatný tácek (talířek). Po pár dnech v teple se šišky
rozvinou a vysemení. Znovu šišky zvažte. Změnilo se něco? Případně jak?
4.	Kolik semínek jste našli? Který druh jich měl nejvíce? Semínka zvažte,
nakreslete a popište. Která semínka jsou nejtěžší?

Tipy na další řešení

•
•
•
•

 kuste klíčivost vašich semínek. Kolik jich vyklíčilo? Klíčily všechny druhy
Z
stejně rychle? Čím to je?
Z prázdných šišek vytvořte podzimní dekoraci do klubovny. Uspořádejte
výstavu vašich výtvorů a vyfoťte je.
Zavzpomínejte (zeptejte se starších kamarádů, rodičů, prarodičů,…), zda
bylo v předchozích letech stejné množství šišek jako letos. Čím to může být?
Byl nějaký rok obzvlášť „výživný“?
Mají všechna semínka křidýlko? Zkuste, jak létají. Liší se let semínek podle
druhu stromu?

Může vám pomoci:

2. Téma: Kyselost půdy
doporučené období: listopad – prosinec
Každá půda má určitou kyselost neboli
pH, které se měří pomocí indikačních
papírků. V následujícím úkolu si vyzkoušíte, jak se takové pH zjišťuje.

Povinná část
1.	Vezměte si lopatku, několik pevnějších sáčků se samolepkami na popis,
tužku či fixu na jejich popis a vydejte se ven. Najděte několik (alespoň 4)
odlišných stanovišť – louka, pole, listnatý les, jehličnatý les, okraj cesty,
břeh rybníka, železniční násep,... a odeberte z nich vzorky půd (dvě lopatky
budou stačit). Nezapomeňte na sáčky poznamenat datum, místo sběru,
hloubku odběru a co v okolí roste.
2.	V klubovně vzorky přesypte do mističek a nechte pár dní vyschnout. Poté
všechny vzorky podrťte (někdy to zvládnete jen rukou, jindy si pomozte
hmoždířem, válečkem na těsto apod.). Snažte se dosáhnout co nejjemnějšího vzorku, který přesejte přes sítko. Vypadají všechny vzorky stejně?
V čem se liší? Bylo drcení některých vzorků obtížnější než jiných? Čím to
může být?
3.	Z každého prosátého vzorku odvažte 40 g a v průhledné sklenici smíchejte
s 80 ml destilované vody (je to naprosto čistá voda bez rozpuštěných minerálních látek a seženete ji v drogerii či lékárně). Důkladně promíchejte.
Porovnejte barvy těchto směsí. Která je nejsvětlejší a která nejtmavší? Čím
to může být způsobeno? Pomocí indikačních papírků (= lakmusové papírky,
seženete je v lékárně) zjistěte pH vzorků. Který vzorek je nejkyselejší a který
nejzásaditější? Proč? Je nějaká spojitost mezi barvou suspenze, jejím pH
a tím, co na stanovišti roste?
4.	Udělejte vzorník výmazů – navlhčený palec si „zašpiňte“ půdou a mázněte
ho na papír. Liší se výmazy jednotlivých půdních vzorků (barvou,
zrnitostí,…)?
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Tipy na další řešení

•
•
•

 ašli jste ve vzorcích nějaké organizmy? Pokuste se je určit. Ovlivňují pH
N
půdy organizmy žijící v ní? Jak?
Technikou výmazů vytvořte originální obraz. Popište, co obraz znázorňuje
a jak jste jej tvořili. Z jakých míst „barvy“ pochází?
Některé lesní porosty je potřeba vápnit, aby došlo ke zvýšení pH. Zjistěte,
zda vaše vzorky obsahují vápno – na trochu usušené půdy nalijte 8% ocet
a pokud vzorek při polévání zašumí, pak vápno obsahuje.

Může vám pomoci:

3. Téma: Pupeny
doporučené období: leden–únor
Dřeviny kolem nás jsou zajímavé nejen
od jara do podzimu, ale i přes zimu,
kdy odpočívají. V následujícím úkolu se
zaměříme na jejich pupeny.

Povinná část
1.	Vydejte se ven do lesa, zahrady nebo do parku a najděte několik dřevin,
které bezpečně určíte. Z každé ustříhněte větvičku dlouhou alespoň 30 cm.
Nejlépe vám to půjde nůžkami na stromy nebo nožem.
2.	
Zaznamenejte datum a aktuální počasí (teplota, oblačnost, sněhová
pokrývka,…). Můžete přidat i popis stanovištních podmínek (suchý svah,
břeh potoka, zástin budovou,…).
3.	Určitě jste si všimli, že mezi pupeny jednotlivých druhů dřevin jsou rozdíly.
Větvičky s pupeny vyfoťte (nakreslete) a popište je.
4.	Větvičky dejte do sklenic s vodou a pár dní počkejte, než pupeny vyraší.
Větvičky pravidelně sledujte zhruba 1-2 krát týdně, než se začne něco dít,
poté častěji. Raší všechny druhy zároveň? Vyrašily všechny větvičky? Co
z pupenů vyrostlo?
5.	Vyrašené pupeny vyfoťte (nakreslete) a porovnejte s první fotkou/obrázkem
ještě nevyrašeného pupenu. Co všechno se změnilo?

Tipy na další řešení

•
•
•

 průběhu rašení foťte nebo zakreslujte změnu pupenů. Z fotek nebo
V
obrázků pak sestavte časosběrnou linku.
Větvičky jaké dřeviny prosperovaly nejdéle? Zakořenila některá z větviček?
Pokud ano, zkuste ji zasadit.
Sledujte i vývoj dřevin, ze kterých jste větvičky odstřihli. Kdy a za jakých
podmínek vyrašily jejich pupeny?

Může vám pomoci:
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4. Téma: Lov vodních breberek
doporučené období: březen–duben
Každá tůňka, rybník, potok, strouha,…
je domovem mnoha živočichů.

Povinná část
1.	Vydejte se ven k vodě. Najděte si tři různé vodní plochy (rybník, hasičskou
nádrž, lesní tůňku, potok, strouhu,…). Popište je i okolí každé z nich (rostliny kolem, na břehu i ve vodě, zastínění vodní plochy, blízkost lidských
sídel, průhlednost vody,…). Každou lokalitu vyfoťte.
2.	Pomocí cedníku nalovte breberky z vody i ze dna a na ponořených částech
rostlin. Do předem připraveného bílého kalíšku (misky, talíře,…) s vodou
opatrně pinzetou vybírejte živočichy. Ty pak přelijte do sklenice s čirou
odstátou vodou. Můžete vložit i malý kousek vodní rostliny z lokality. Při
lovu breberek se nezapomeňte vyfotit. Vyfoťte i všechny vzorky pohromadě.
3.	V klubovně/ve třídě se pokuste určit jednotlivé druhy. Vytvořte si jednoduchou tabulku pro každou z lokalit, do které zapíšete určené druhy. Zvýrazněte ty, které se neopakují.
4.	Alespoň dva druhy nakreslete a doplňte o stádia celého životního vývoje.
5.	Liší se vzorky z jednotlivých lokalit? Pokud ano, jak a proč myslíte, že to tak
je? (Nejdéle po dvou dnech vzorek vylijte zpět do vody.)

Tipy na další řešení

•
•
•
•

 ytvořte si Secchiho desku k zjištění průhlednosti vody (návod je níže).
V
Pozorujte život ve sklenici a napište zajímavosti v chování živočichů, kterých jste si všimli. Jsou aktivní, draví, jak dýchají, jak se ve vodě pohybují?
Pozorujte tvar těla. Jak jsou živočichové přizpůsobeni svému prostředí?
Jak loví dravý hmyz ve vodě?
Vymyslete komiks s vodními živočichy, které jste našli.

Mohlo by vám pomoci:
Na výrobu Secchiho desky můžete použít poklici z hrnce s průměrem 20–30cm.
Na ní přichyťte stejně velký karton rozdělený na čtyři čtvrtiny, dvě černé a dvě
bílé. Tuto poklici s vyznačeným kruhem spouštíme na provázku kolmo do vody
a zjišťujeme hloubku, kdy již nerozeznáme hranici mezi černou a bílou.
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Hodnocení dobrovolných úkolů 44. ročníku Zlatého listu ve školním roce 2015/16
kategorie
název kolektivu

zřizovatel

Porotce 1
splnění úkolů

přístup, pojetí

Tarbíci

ZŠ Špitálská, Špitálská 789,
Praha 9

20

10

Breberky s.r.o.

ZŠ Praha - Vinoř,
Prachovická 340, Praha Vinoř
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kategorie
název kolektivu

zřizovatel

Porotce 1
splnění úkolů

přístup, pojetí

Obluďáci

ZŠ Karla staršího ze Žerotína
Bludov

29

17

Čápi

ZŠ a MŠ Ohradní, Praha

30

15

Gymnázium Hranice

Gymnázium Hranice

23

12

Lesní dobráci

ZŠ Dobrá, p.o.,
Dobrá 680, Dobrá

26

11

Sovy

Gymnázium Kladno,
nám. E Beneše 1573, Kladno

24

5

Mloci

ZŠ Dr. E. Beneše, Praha 9

23

8

Vlčata

Gymnázium Kojetín,
S. Čecha 683, Kojetín

21

5

Olejnušky

Gymnázium
Dr. Václava Šmejkala,
Stavbařů 5, Ústí nad Labem

14

8

T. o. Veverky

TJ Sokol Praha-Libeň

15

5

Složení poroty

•

Jana Vadasová – má dlouholeté zkušenosti s oddílovou činností (zakladatelka oddílu mladých ochránců přírody Sportík), zkušená odbornice ze stanoviště Práce pro přírodu z pražského krajského kola Zlatého listu

mladší
splnění úkolů

přístup, pojetí

splnění úkolů

přístup, pojetí

průměr

pořadí

Porotce 3

celkem

Porotce 2

20

15

23

10

98

32,7

1.

10

5

10

5

46

15,3

2.

starší
přístup, pojetí

splnění úkolů

přístup, pojetí

28

20

29

18

141

47,0

1.

25

15

30

15

130

43,3

2.

25

20

26

18

124

41,3

3.

25

18

25

12

117

39,0

4.

25

18

28

15

115

38,3

5.

20

13

23

10

97

32,3

6.

20

15

27

8

96

32,0

7.

18

10

20

12

82

27,3

8.

15

10

14

10

69

23,0

9.

•
•

pořadí

splnění úkolů

průměr

Porotce 3

celkem

Porotce 2

 ateřina Landová – koordinátorka programu Ukliďme svět v kanceláři ÚVR
K
ČSOP, spoluorganizátorka pražského Zlatého listu a Ekologické olympiády
Ing. Milan Maršálek – pracovník Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity, spoluorganizátor pražské Ekologické olympiády, dlouholetý vedoucí oddílu mladých ochránců přírody Ginkgo
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Postup do národního kola
Divokou kartu získali a do národního kola postoupili v kategorii mladší Tarbíci
ze ZŠ Špitálská, Praha 9 a v kategorii starší Obluďáci ze ZŠ Karla Staršího ze
Žerotína, Bludov.

Základní kola
Jihomoravský kraj
Letovice, 2. 5. 2016
Pořadatel: Letokruh – středisko volného času. Koordinátor: Zuzana Musilová

Královéhradecký kraj
PP Na Plachtě, 6. 4. 2016
Pořadatel: ZŠ Sion. Koordinátor: Tereza Hejtmánková
Jaroměř, 9. 4. 2016
Pořadatel: ZO ČSOP Puštíci 46/15 Jaroměř. Koordinátor: Luděk Anders
Hradec Králové, 15. 4. 2016
Pořadatel: Biskupské gymnázium B. Balbína. Koordinátor: Ivo Králíček
Dětenice – Viničky, 22. 4. 2016
Pořadatel: STROM Dětenice. Koordinátor: Iveta Vališková
Náchod, 29. 4. 2016
Pořadatel: Základní škola Náchod. Koordinátor: RNDr. Ivana Šimurdová
Prachov, 29. 4. 2016
Pořadatel: Muzeum přírody Český ráj. Koordinátor: Mgr. Petr Lazurko

Olomoucký kraj
Šternberk, 13. 4. 2016
Pořadatel: Dům dětí a mládeže Šternberk. Koordinátor: Bc. Vladimír Krejčí
Mohelnice, 15. 4. 2016
Pořadatel: Dům dětí a mládeže Magnet, Mohelnice.
Koordinátor: Veronika Hledíková
Olomouc, 15. 4. 2016
Pořadatel: DDM Olomouc. Koordinátor: Jaroslav Marx
Kladky-Bělá, 19. 4. 2016
Pořadatel: Dům dětí a mládeže Orion. Koordinátor: Barbora Žeravská
Hranice, 22. 4. 2016
Pořadatel: Dům dětí a mládeže, p.o. Koordinátor: Bc. Bohumil Kristek
Jeseník, 22. 4. 2016
Pořadatel: Středisko volného času DUHA Jeseník.
Koordinátor: Mgr. Vladislava Fačevicová
Přerov, 29. 4. 2016
Pořadatel: Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov
Koordinátor: Mgr. Dagmar Kolomazníková
Šumperk, 3. 5. 2016
Pořadatel: SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk. Koordinátor: Jiří Kamp
Kojetín, 5. 5. 2016
Pořadatel: Dům dětí a mládeže Kojetín. Koordinátor: Eva Poláchová
Prostějov, 5. 5. 2016
Pořadatel: ČSOP RS Iris. Koordinátor: Eliška Kulhavá
Litovel, 12. 5. 2016
Pořadatel: Dům dětí a mládeže Litovel. Koordinátor: Ing. Pavel Sova
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Městský park Uničov, 13. 5. 2016
Pořadatel: městský park Uničov. Koordinátor: DDM VILA TEREZA, Uničov

Pardubický kraj
Nasavrky, 23. 4. 2016
Pořadatel: ZO ČSOP Nasavrky. Koordinátor: Petra Morchová

Plzeňský kraj
Dobřany, 22. 4. 2016
Pořadatel: Základní škola Dobřany, příspěvková organizace.
Koordinátor: Jaroslav Šedivý

kraj Praha
Praha 9 a 14, 11. 4. 2016
Pořadatel: Dům dětí a mládeže Praha 9. Koordinátor: Tereza Rádsetoulalová

Středočeský kraj
Křivoklát, 28. 4. 2016
Pořadatel: Informační a vzdělávací středisko LČR Křivoklát.
Koordinátor: Taťána Friebertová
Zásmucká Bažantnice, 30. 4. – 1. 5. 2016
Pořadatel: ZO ČSOP Zásmuky. Koordinátor: Ing. Milan Petr

kraj Vysočina
Bory (u Vel. Meziříčí), 16. 4. 2016
Pořadatel: ZŠ Hany Benešové a MŠ Bory p. s. Koordinátor: Mgr. Zuzana Jurková
Sobíňov, 23. 4. 2016
Pořadatel: ČSOP 42/05 Chotěboř. Koordinátor: Věra Váchová

Krajská kola
Celkem se zúčastnilo 1509 studentů.

Jihočeský kraj
Lužnice, 25. – 29. 5. 2016
Pořadatel: 15/06 ZO ČSOP Šípek. Koordinátor: Ing. Leoš Lippl
E-mail: leos.lp@tiscali.cz, telefon: 720 200 594

Jihomoravský kraj
Hodonín, 14. 5. 2016
Pořadatel: Hnutí Brontosaurus Podluží. Koordinátor: Iva Uhrová
E-mail: ivauhrova@seznam.cz, telefon: 602 367 063

Karlovarský kraj
Chodov, areál pod vodárnou, 7. 5. 2016
Pořadatel: ZO ČSOP 30/02 Chodov. Koordinátor: Jan Svoboda
E-mail: matamba@seznam.cz, telefon: 723 368 797, 606 719 659

Královéhradecký kraj
Prachov-Jinolice, 20. 5. 2016
Pořadatel: Muzeum přírody Český ráj. Koordinátor: Marcela Lazurková
E-mail: mpcr@seznam.cz, telefon: 732 927 926

Liberecký kraj
Doksy, 7. 5. 2016
Pořadatel: 36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory, p. s.
Koordinátor: Milan Jánošík
E-mail: milan.zbojnici@seznam.cz, telefon: 728 857 156
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Moravskoslezský kraj
Areál ZŠ Břidličná, 9. 5. 2016
Pořadatel: SK Břidličná. Koordinátor: Květa Děrdová
E-mail: kveta.derdova@seznam.cz, telefon: 605 114 145

Olomoucký kraj
Místo: Olomouc, 20. 5. 2016
Pořadatel: ČSOP RS Iris Prostějov a DDM Olomouc.
Koordinátor: Petra Orálková a Jaroslav Marx
E-mail: iris@iris.cz, panda@ddmolomouc.cz, telefon: 739 669 558 a 725 922 621

Pardubický kraj
Areál a okolí záchranné stanice Pasíčka, 12. 5. 2016
Pořadatel: ČSOP-Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka
Koordinátor: Marie Cachová
E-mail: ekocentrum@pasicka.cz, telefon: 603 535 994

Plzeňský kraj
Rokycansko, 21. 5. 2016
Pořadatel: ČSOP Kulíšek. Koordinátor: Dan Šatra
E-mail: csopkulisek@seznam.cz, Telefon: 739 429 459

kraj Praha
Praha, Botanická zahrada, 23. – 24. 4. 2016
Pořadatel: SMOP ČSOP. Koordinátor: Lenka Žaitliková
E-mail: lenka.zaitlikova@csop.cz, telefon: 775 724 545

Středočeský kraj
Vrané nad Vltavou, 21. – 22. 5. 2016
Pořadatel: ZO ČSOP 11/11 Zvoneček. Koordinátor: Petr Janeček
E-mail: info@cev-zvonecek.cz, telefon: 722 159 244

Zlínský kraj
Valašské Meziříčí, 24. – 25. 5. + 9. 6. 2016
Pořadatel: ZO ČSOP Javorníček. Koordinátor: Jitka Dvorská
E-mail: dvorska-ddm@seznam.cz, telefon: 733 651 127

Ústecký kraj
Ústí nad Labem, 9. 4. 2016
Pořadatel: 4. ZO ČSOP Tilia. Koordinátor: PaedDr. Jan Eichler
E-mail: tiliacz@volny.cz, telefon: 724 101 150

Kraj Vysočina
Sluneční zátoka, Vilémovice, okres Havlíčkův Brod, 12. – 13. 5. 2016
Pořadatel: Chaloupky o.p.s. Koordinátor: Marie Rajnošková
E-mail: knezice@chaloupky.cz, telefon: 568 870 434
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Národní kolo
Národní kolo je finálovým vyvrcholením celé soutěže, na kterém se setkávají
nejlepší kolektivy z krajských kol. Je to týdenní akce s množstvím exkurzí
a dalším programem. Účastníkům se intenzivně věnuje celá řada odborníků
v oblasti přírodovědy, ekologie a ochrany přírody.
Národní kolo Zlatého listu probíhá vždy třetí týden v červnu. Letošní 44. ročník proběhl v termínu 13. – 18. června 2016 v Rekreačním středisku Úsvit, ve
Vanově u Telče. Zúčastnilo se ho 172 dětí ve 30 soutěžních týmech. Děti doprovázelo 30 pedagogů. Program zajišťovalo 11 organizátorů a 22 odborníků. Celkem se tedy akce zúčastnilo 235 osob.
Na týdenní soustředění a finálovou soutěžní stezku dorazilo třicet družstev,
což znamenalo téměř sto osmdesát dětí v obou postupových kategoriích. Divokou kartu získali a do národního kola postoupili v kategorii mladší Tarbíci
ze ZŠ Špitálská, Praha 9 a v kategorii starší Obluďáci ze ZŠ Karla staršího ze
Žerotína, Bludov.
Vítězem se stalo družstvo Lynx team ze ZŠ Kunovice (kategorie mladších) a družstvo Kaštani z Gymnázia Jírovcova, České Budějovice (kategorie
starších).

Program
Pondělí 13. 6.
14:00 – 17:00
17:00 – 17:45
18:00
18:15
20:45

příjezd účastníků, prezence, ubytování, prohlídka okolí
večeře
oficiální zahájení národního kola
představování kolektivů, představení odborníků
porada s vedoucími družstev

Úterý 14. 6.
Dopolední a odpolední exkurze, večerní přednášky
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Středa 15. 6.
Dopolední a odpolední exkurze, večerní přednášky, obhajoby práce pro přírodu kategorie MLADŠÍ

Čtvrtek 16. 6.
Dopolední a odpolední exkurze, večerní přednášky, obhajoby práce pro přírodu kategorie STARŠÍ

Pátek 17. 6.
Soutěžní stezka v kategorii MLADŠÍ i STARŠÍ

Sobota 18. 6.
Vyhlášení výsledků, odjezd

Anotace odborných exkurzí
Ornitologie
KATEŘINA ŠEVČÍKOVÁ
Naučíme se poznávat (nejen) základní druhy ptáků podle vzhledu i podle hlasů.
Nahlédneme do tajů ptačího světa – povíme si o rodinném životě, o jejich běžných problémech, ale i o problémech, které jim způsobují lidé. Zároveň budeme
provádět odchyt a kroužkování.

Botanika – Copak nám tu roste?
LEOŠ LIPPL
Botanika od Leoše – všechno, co jste chtěli vědět o okolní flóře a báli jste se
zeptat.

Botanika – Přizpůsobení rostlin podmínkám, v nichž rostou
PAVLÍNA ŠÁMALOVÁ
Co dělají rostliny, aby přežily, nalákaly opylovače a rozesely semena na nejrůznějších místech po celém světě? Zajímavé příběhy ze světa rostlin.

Savci ČR
JAN ROBOVSKÝ
Jak pozorovat savce? Krátká procházka s výkladem, jací savci žijí v navštívených biotopech. Zmínění nepůvodních druhů; ukázka balků, lebek a zubů
s cílem ukázat, jak se základní skupiny savců liší.

Entomologie
DANIEL OPATRNÝ
Hmyz zůstává lidskému zraku často skryt – když jej však najdeme, můžeme
obdivovat jeho fascinující rozmanitost a krásu. Na entomologické exkursi
zakusíte entomologickou práci v terénu a o zástupcích, které nachytáme, se
dozvíte zajímavé informace.
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Entomologie – Hon na šestinožce
LUKÁŠ FIEDLER
Půjdeme do terénu, kde budeme tradičními entomologickými metodami lovit
šestinohá zvířátka. Připravte se na drby a klepy ze života hmyzu. Důraz budu
klást na souvislosti, naučíte se nepropadat panice při setkání s tvory, kteří mají
více očí a nohou než vy.

Hydro – Co žije v rybníce?
JANA BUĎOVÁ
Naučíme se základní skupiny vodních bezobratlých a dozvíme se o nich více
(kde žijí, čím se živí, jak se rozmnožují apod.)

Obojživelníci a plazi ČR
PAVLA ROBOVSKÁ
Seznámení s našimi druhy, jejich biologií a ochranou, pak přesun na možné
blízké lokality a pokus o nějaké pozorování.

Ryby našich vod
LIBOR MARČAN
Popovídáme si o nejvýznamnějších druzích naší ichtofauny. Zaměříme se na
jejich ekologii, styl života a adaptaci. Dále si povíme něco z historie i současnosti rybníkářství, které má v okolí Telče velkou tradici. Pozornost věnujeme
také tomu, co ohrožuje naše volné vody a probereme se některými druhy invazních ryb. Součástí bude i prezentace živých ryb.

Ryby – cesta lososa a úhoře za svým životním cílem
LUKÁŠ PÁL
Seznámení skupiny se strastiplnou a úžasnou cestou našich migrujících ryb
s nástrahami, které na ně číhají po cestě za rozmnožováním s interaktivním
divadelním zapojením a možná (pokud seženu dostatečné množství ryb), tak
i ochutnávka rybích produktů.

Geologie – Po stopách (nejen) mrákotínské žuly
PETR VANĚK
Celodenní exkurze nás provede okolím Vanova. Povíme si něco o tamních
geologických poměrech, nahlédneme do rulového lomu Vanov a navštívíme
významné geologické lokality s výchozy zejména žuly mrákotínského typu.

Mykologie – A co to tu rozkládá, co tu na tom parazituje?
CELIE KORITTOVÁ
Budu zdravotní pomůckou Leošových hlasivek – zatímco Leoš bude povídat,
budu se rochnit v listí a hledat houby, jejich projevy či projevy jiných heterotrofů (oomycota, viry, vlnovníci..). Cílem je demonstrovat všudypřítomnost hub,
naučit účastníky poznávat houby.

Ekologie a ochrana přírody
ESTER EKRTOVÁ
Půldenní exkurze do okolí s výkladem a ukázkami, co je přírodně cenné a proč,
jak to aktivně chráníme a co naopak je zničené a proč a případně co se s tím dá
dělat. Bude to zaměřené na bezlesí a mokřady, slušný les bohužel v okolí není.

Řasy a sinice v souvislosti s kvalitou vody
KATEŘINA PROCHÁZKOVÁ
V úvodu si něco povíme o sinicích a řasách a jejich roli v přírodě. Poté navštívíme rybníky v okolí a zhodnotíme jejich kvalitu. Odebereme z nich vzorek
a ten pak budeme mikroskopicky pozorovat.

Botanika
HANA MAŠKOVÁ
Čeká nás botanika a hlavně anatomie semen.
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Pedogeografie – Proč půda není jen hlína?
KATEŘINA FREYEROVÁ
Nejdřív úvodní informace o půdách, proč jsou důležité, že nejsou všude stejné
a čím vším se mohou lišit. Poté se přesuneme do terénu s pedologickou sondýrkou (okolí Vanova trasa cca 3,5 km) a prohlédneme si půdy v okolí.

Ornitologie
MARTIN TĚŠICKÝ
Ptáci blízkého okolí.

Obojživelníci
JAROMÍR MAŠTERA
Celodenní terénní exkurze zaměřená na obojživelníky v tůních u Mysliboře.

Korunní plátek
Během celého národního kola vycházeli informační noviny s názvem Korunní
plátek. Jeho prostřednictvím se účastníci dozvěděli nejen o chystaných výstavách,
exkurzích a přednáškách, ale i zajímavosti ze života v kempu. Níže je pár ukázek.

úterý 14. 6. 2016
Zprávy z první ruky a prvního dne
Včerejšek byl ve znamení postupného příjezdu účastníků, kterých nakonec
přijelo asi 180. Bojíme se, že kolik přesně neví ani sami organizátoři… První
společnou a pro mnohé nejdůležitější částí programu byla večeře, což byla dle
jídelníčku kuřecí směs s rýží. Poté již následovalo oficiální zahájení národního kola 44. ročníku Zlatého listu, během něhož zazněly více či méně důležité
informace. Hned poté se představily kolektivy účastníků, a to v podobě maximálně 40 sekundové scénky. Verča s Filipem nakonec museli z důvodu nedodržení limitu vykopat pouze Brontosaury… Zazněly také pokřiky, písničky
či byl k vidění robokřeček. Na závěr si odborníci také připravili svoji scénku,
kteráž sklidila největší potlesk. Posledním bodem včerejšího programu bylo
zapisování na exkurze. Každý účastník dostal pětici lístečků s barvou okraje

dle kategorie. Poté se již účastníci rozběhli po areálu, kde u jednotlivých chatek nastala brutální tlačenice. Je tedy možné, že na exkurze se prvotně zapsali
účastníci trénovaní v boxu, karate či jiných bojových uměních. Pokud jste se
vy, méně fyzicky zdatní, napsali někam, kam jste nechtěli, či se potřebujete přepsat, stále je to možné u Verči a Petra.

středa 15. 6. 2016

Vzkazy čtenářů

Celie: „Houba je kámoš, né žrádlo!“
Pan správce: „Sbírejte ty houby, ať tady nic nezůstane.“

čtvrtek 16. 6. 2016
Vítězná básnička na téma Plavková sezóna

PULEC MÁ VZTEKLINU

(Anonym)
Plavková sezóna je v plném proudu,
cítím zas paniku v každičkém oudu.
Své bílé tělo vyvleču na pláž,
od Luďka slyším „hlavně se namaž“.
Něžně jsem v rybníku smočil palec,
vstříc mi s nadšením připlouvá pulec
Vypadá podivně, možná má vzteklinu,
se strachem vyhlížím nejbližší pevninu.
Zařval jsem ryčně podoben hyeně,
na štábu chvějí se nástěnky na stěně.
Aspoň že úbor můj lahodí oku,
utápím bojácnost ve vinném moku.
Po čtvrtém polibku Luděk mi odpustil,
že jsem se veřejně prohřešku dopustil.
Plavková sezóna pro mě již končí.
Zavřete oči,
básník se loučí.
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pátek 17. 6. 2016
Vloni jste ho všichni chtěli, tak ho tu máte. LEOŠ LIPPL!

Přinášíme Vám rozhovor s Vaším oblíbeným botanikem. Prozradil nám i to,
jaké otázky chystá na stezku…
Ahoj Leoši, mohl bys nám o sobě něco říct?
Nemoh‘.
Tak my se tě zeptáme sami.
To je lepší.
Jaká je tvoje historie na Zlaťáku, jezdil jsi někdy jako účastník, nebo až
teprve jako odborník?
Nejezdil. Jako odborník poprvý v roce 1994 v Českym Krumlově.
A co to, že jsi tady loni nebyl? Jsi asi nejoblíbenější odborník, loni jsme ve
Schránce nedůvěry nacházeli samé dopisy „Chceme Leoše“.
Protože jsem nemoh‘, bohužel jsem byl pryč a nevyšlo to.
A ty máš i svůj tým, že jo?
Mám, ale nemám ho tady, protože můj tým ani nesoutěžil, jelikož tam chodí
děti z Jírovcovky, děti z gymnázia z Jirsíkovy, a v okamžiku, kdy bych já postavil
svůj tým, tak rozeberu týmy ostatním.
Célie často s oblibou říká, že „houba je kámoš, ne žrádlo“. Myslíš si totéž
o kytkách, nebo je jíš s oblibou?
Já je klidně sežeru, to není problém.
A jak to, že nemáš rád margarín? Ten je přeci taky rostlinného původu.
Ano, ale už je přepracovaný, to už je nějaká ani ne sekundární, ale nějaká septimární kytka přepracovaná milionkrát.
A jak to vidíš zítra se stezkou, máš těžký otázky?
Otázky mám strašně těžký, všichni budou z těch 16 týmů asi osmnáctí.
A máš pro ně nějaké motto, jak se na stezku připravit, aby to nenesli tak
těžce?
Jim nepomůže nic, motto je úplně zbytečný.

sobota 18. 6. 2016
Perličky ze stezky
Start
Oběma hlídkám Bílinských sojek se podařilo promeškat čas svého startu…

Botanika
Co je dvoudomá rostlina? – Máme dvě doma.
Invazní = ohrožený.
Semena jabloně roznáší včela.
Malvice, to je něco s malováním, ne?
Dvoudomé, to je že může být doma i venku.

Entomologie
Pestřenka? Jó, to je to, co stojí na místě.
Dělnice bude makat a trubec troubit.

Hydrobiologie
Řasy z rybníka získáme tak, že vypustíme rybník.
Řasa je v symbióze s kamenem, pomáhá mu vypadat stylově.

Zemský povrch
Humus vzniká třeba ze chcíplýho krtka.
Co je to za zkamenělinu? Dinosaurus.

Mykologie
Co je uprostřed buňky? – Chloroform.
Ten zbytek hub vypadá tak nějak neohroženě.
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Soutěžní řád národního kola ve školním roce 2015/2016
1.	Tento řád vychází z celkových propozic aktuálního ročníku soutěže a upřesňuje pravidla konání soutěžní stezky národního kola Zlatého listu v roce 2016.
2.	Do národního kola postupují kolektivy z krajských kol podle pravidel stanovených v aktuálních propozicích soutěže.
3.	Kolektivem (zřizovatelem) se rozumí konkrétní škola, organizace, oddíl
apod. Kolektiv reprezentuje šestičlenné družstvo, které se na jednotlivých
stanovištích dělí na dvě tříčlenné soutěžní hlídky.
4.	Na národním kole smí kolektiv reprezentovat pouze družstvo složené přednostně ze soutěžících, kteří se zúčastnili krajského kola. Obměna soutěžících je možná, nesmí však přesáhnout více než polovinu členů družstva. Za
stejných podmínek je přípustné i doplnění členů družstva, pokud se krajského kola družstvo neúčastnilo v plném počtu.
5.	Soutěžní družstvo je zařazeno do kategorie podle věku svého nejstaršího člena.
6.	Hlídky startují na soutěžní stezku v pevně daném pořadí stanoveném pořadatelem před začátkem soutěže. V případě nepřítomnosti soutěžní hlídky
na startu ve stanoveném čase může být hlídka z časových důvodů ze soutěže
vyřazena. (V takovém případě se do celkového výsledku družstva započítávají body pouze jedné soutěžící hlídky.)
7.	Na jednom stanovišti může hlídka získat nejvíce 10 bodů. Přípustné dělení
bodů je na poloviny. Výjimkou je stanoviště Práce pro přírodu, jehož hodnocení je vyhrazena jedna desetina celkového bodového hodnocení na
národním kole.
8.	Hlídka při startu obdrží startovní průkaz, do kterého kontroly na jednotlivých stanovištích stezky zaznamenávají a potvrzují její bodové hodnocení.
Průkaz se odevzdává v cíli. V případě jeho ztráty nezíská hlídka žádné body.
9.	Soutěžní stezku je možné absolvovat pouze po vyznačené trase a v předepsaném pořadí stanovišť, neurčí-li pořadatel jinak. V případě, že hlídka
sejde z vyznačené trasy, nebo si správnou trasou není jistá, vrátí se na naposledy navštívené stanoviště, kde si vyžádá další instrukce.
10.	Hlídky mají na stezce čas vyhrazený pro prověřování znalostí a dovedností
na jednotlivých soutěžních stanovištích a čas určený pro pohodlný přesun mezi nimi. Časové limity pro čas strávený na každém stanovišti a pro
mimosoutěžní čas na stezce určí před startem pořadatel. V případě překročení limitu pro mimosoutěžní čas strávený na stezce může být hlídka

penalizována stržením počtu bodů, který je úměrný délce překročení stanoveného limitu. Způsob penalizace bude předem stanoven.
11.	Na trase soutěžní stezky není dovoleno používat vlastní odbornou literaturu
a další podobné pomůcky, technické komunikační prostředky (mobilní telefony, tablety, vysílačky atd.), ani brát s sebou další osoby. Pokud bude někdo
přistižen při používání výše uvedených pomůcek, bude celé jeho družstvo
vyřazeno ze soutěže.
12.	Soutěžní stezka probíhá za každého počasí.
13.	Hodnocení Práce pro přírodu proběhne v termínu stanoveném pořadatelem, mimo soutěžní stezku. Soutěžní družstvo si připraví prezentaci v elektronickém souboru ve formátu ppt (MS Office Power Point), nebo odf (Open
Office, Libre Office Impress), kterou na národním kole s určeným předstihem odevzdá pořadateli na vhodném nosiči (flash disc, dvd). Ve stanoveném čase svou prezentaci promítne a práci obhájí.
14.	Práci pro přírodu družstvo prezentuje a obhajuje družstvo jako celek, není
rozděleno na hlídky. Každé družstvo bude mít během prezentace k dispozici asistenta z řad pořadatelů, který mu bude pomáhat s technickým zajištěním prezentace. Celkový vyhrazený čas pro hodnocení je 10 minut, z toho
nejvýše 5 minut na vlastní prezentaci družstva (představení aktivit), zbytek
času na otázky poroty (případně publika). Prezentaci posuzuje vícečlenná
odborná porota sestavená pořadatelem. Kritéria hodnocení jsou pořadatelem stanovena předem.
15.	Každý z porotců hodnotí prezentaci Práce pro přírodu zvlášť. Maximální
bodový zisk od jednoho porotce je 10 bodů. Jednotlivá hodnocení porotců
se sečtou a vytvoří se z nich průměr. Výsledné hodnocení družstva bude
upraveno tak, aby bodový zisk odpovídal podmínce v bodě 7 (tj. 1/10 celkového hodnocení). Výsledek se zaokrouhlí matematicky s přesností na polovinu bodu. Získané body jsou součástí celkového hodnocení družstva.
16.	Prezentace Práce pro přírodu je v kategorii mladších pouze před porotou,
prezentace v kategorii starších je veřejná, s možností sledovat obhajobu
ostatních kolektivů ostatními soutěžícími. Porota může dát publiku možnost položit otázky prezentujícímu družstvu.
17.	Případné protesty a námitky předává vedoucí kolektivu vždy písemně řediteli soutěže a to nejpozději 30 minut po příchodu poslední hlídky ze stezky
v dané kategorii nebo 30 minut po skončení posledního hodnocení Práce
pro přírodu v dané kategorii. Ředitel soutěže po poradě s odborným týmem
sdělí způsob jejich řešení. Ve sporných případech má poslední slovo ředitel
soutěže.
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18.	Všichni účastníci jsou povinni dbát všech organizačních a bezpečnostních
pokynů pořadatele.
19.	Pořadatel národního kola přebírá odpovědnost za nezletilé účastníky pouze
během soutěžní stezky nebo v rámci pořadatelem organizovaného doprovodného programu.
Mgr. Luděk Hrnčíř
ředitel národního kola

Soutěžní stezka
Letošní stezka proběhla pro mladší i starší kategorii zároveň. Trasa vedla kolem
rybníka, mezi loukami a lesy. Měla devět odborných stanovišť, na nichž byli
vždy dva odborníci (jeden pro starší a druhý pro mladší). Hlídky startovaly po
12 minutách. Výjimkou byla jedna dvanáctiminutová pauza na srovnání případného časového skluzu a občerstvení odborníků.

Otázky pro mladší kategorii
Bodové hodnocení je vždy vedle otázky. Správná odpověď je vyznačena nebo
uvedena pod otázkou.

RYBY MLADŠÍ (LUKÁŠ PÁL)
1.	Seřaď rybí pásma na modelu řeky a přiřaď ryby, které zde žijí. (1b)
2.	Poznej vnitřní orgány a urči jejich funkce: žábra, plynový měchýř, srdce,
žlučový váček. (2b)
	Žábra – dýchání a vylučování; plynový měchýř – hydrostatický orgán; srdce
– pohyb tělních tekutin; žlučový váček – zlepšení trávení
3.	Jak se změní rybí populace po přehrazení vodního toku? (2b)
Změna rybí obsádky; populace, změna rybích pásem
4. Pro jaký rybí druh je důležitý výskyt škeble v biotopu? (1b)
Hořavka duhová
5. Vyjmenuj pět druhů ryb s tukovou ploutvičkou. (1b)
	Pstruh obecný, síh severní maréna, lipen podhorní, sumeček americký, hlavatka podunajská
Poznávačka:
živé: sumeček americký, perlín ostrobřichý, okoun říční (1,5b)
obrázky: siven americký, piskoř pruhovaný, hořavka duhová (1,5b)
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BOTANIKA MLADŠÍ (PAVLÍNA ŠÁMALOVÁ)
1. Co vidíte na obrázku a k čemu to slouží? (1b)
	Masíčka na semenech vlaštovičníku a slouží jako „odměna“ mravencům,
kteří semínka roznáší po okolí.
2. Jak jsou tyto 3 květy opylovány a podle čeho tak soudíte? (1b)
a) bezobratlým opylovačem (včela) – květy jsou nápadné, zbarvené
b) větrem – nenápadné květy, mnoho pylu
c) bezobratlým opylovačem (včela) – sice nenápadný, ale s nektárii
3. Jak se nazývá vrstvička kryjící povrch listů? (1b)
Kutikula
4. Vyjmenujte 5 opylovačů. (1b)
Včela, čmelák, motýl, kaloň, pták…
5. Co znamená, že je rostlina dvoudomá, uveď příklad? (1b)
Samčí květy jsou na jiné rostlině než samičí, např. jinan dvoulaločný
6. Jaké znáte rostlinné barvivo? (1b)
Chlorofyl
7.	Jmenuj alespoň 2 rostliny, které šíří svá semena za pomoci živočichů a jak to
dělají. (1b)
	Svízel přítula – do kožichu; tis červený – pozřením, vykálením, lákají na
míšek
8. Jak se jmenuje malá větvička, z níž vyrůstají jehlice modřínu? (1b)
Brachyblast
9. Jmenuj 3 invazní druhy rostlin v ČR. (1b)
Netýkavka žláznatá, křídlatka sachalinská, trnovník akát
10. Jmenuj 3 rostliny, jejichž plodem je malvice. (1b)
Jeřáb, jabloň, hrušeň

ENTOMOLOGIE MLADŠÍ
(LUKÁŠ ROTT – OTÁZKY PŘIPRAVIL DANIEL OPATRNÝ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Poznávačka: motýli denní, dvoukřídlí, ploštice (3b)
Který hmyz má housenku a který housenici? (1b)
Uveďte predátora mšic. (1b)
Vyjmenujte 3 druhy hmyzu s proměnou nedokonalou a 3 s dokonalou. (2b)
Jak se jmenuje parazit parazita? (1b)
Jak se liší vajíčko včely medonosné, z nějž se vylíhne trubec a dělnice? (1b)
Předveďte, jak se živí samička komára. (1b)

GEOLOGIE MLADŠÍ (PETR VANĚK)
1.	Kdo jsem? Jsem minerál vyskytující se v mnoha horninách, například
v rulách. Odlupuji se po tenkých šupinkách, které se lesknou a mají černou
barvu. (1b)
Tmavá slída (biotit)
2.	Ve kterém geologickém období byste se setkali s trilobitem a s přesličkami
stromového vzrůstu? (2x 0,5b)
	S trilobitem v prvohorách; s přesličkami stromového vzrůstu – v prvohorách
3.	Na vzorku horniny ukažte živec, křemen, slídu
(vše správně = 1b, 2 správně = 0,5b, 1-0 správně = 0b)
4. Poznávačka (6x 0,5b)
	a) kalcit; b) opál; c) ortorula (stačí rula); d) hadec (serpentinit); e) jílovec;
f) zkamenělé dřevo
5. Jak se nazývají vrstvy, které můžeš vidět na řezu půdou? (1b)
Půdní horizonty
6. Co je humus a kde ho v půdě hlavně najdete? (2x 0,5b)
	Zbytky odumřelých živočichů a rostlin – najdeme hlavně ve svrchních
horizontech
7.	Jmenuj dvě lokality, kde se v česku nachází zemědělsky nejúrodnější půdy.
(2x 0,5b)
Polabí, Jižní Morava (Dolnomoravské úvaly)
8.	Vyber dvě půdy, které se nejvíce hodí k zemědělskému obhospodařování.
(2x 0,5b)
Černozem, hnědozem
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OBOJŽIVELNÍCI + PLAZI MLADŠÍ
(PATR PAULÍK - OTÁZKY PŘIPRAVILA PAVLA ROBOVSKÁ)
1. Jaká je naše největší ještěrka? (1b)
Ještěrka zelená
2. Vyjmenuj naše hnědé skokany. (1,5b)
Skokan hnědý, skokan štíhlý, skokan ostronosý
3. Která naše žába neumí skákat? (0,5b)
Ropucha krátkonohá
4. Jak se liší vajíčko obojživelníka a plaza? (0,5b)
Vajíčko obojživelníka – rosolovitý obal; vajíčko plaza – pevná skořápka
5. Která žába má vodorovnou zorničku? (1b)
	Ropucha
6. Čím se živí užovka podplamatá? (1b)
Živí se rybami
7. Vyjmenujte naše druhy užovek (alespoň 4 ze 6). (1b)
Užovka obojková, podplamatá, hladká, stromová
Poznávačka:
hlas kuňky (1b)
čolek horský (1b)
rosnička zelená + pohlaví (0,5 + 0,5b)
vajíčka skokanů (0,5b)

SAVCI MLADŠÍ
(VOJTĚCH BROŽ – OTÁZKY PŘIPRAVIL JAN ROBOVSKÝ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Stopy – divočák (1b)
Stopy – zajíc (1b)
Poznávačka – kolčava (1b)
Poznávačka – myšice horská, myšice temnopásá (1b)
Poznávačka – zubr (1b)
Co žere bobr? (1b)
Lýko, větve
Který savec je u nás nepůvodní? (1b)
a) ježek východní; b) muflon; c) los; d) myšice malooká
Muflon
Uveď 2 naše savce s černou špičkou ocasu (1b)
Rys, kočka divoká, psík mývalovitý, mýval, lasice hranostaj
Uveď našeho největšího savce (1b)
Los/zubr
Uveď alespoň 4 naše vodní savce (1b)
Ondatra, nutrie, hryzec, bobr, norek americký/evropský, rejsec vodní

ORNITOLOGIE MLADŠÍ (KATEŘINA ŠEVČÍKOVÁ)
1. Poznávačka:
Obrázek – hrdlička divoká (1b)
Obrázek – čížek lesní (1b)
Atrapy – datlík tříprstý (1b)
Hlasy – budňíček menší (1b)
2. Poznej řád podle předloženého vzorku a důvod. (0,5b určení + 0,5b proč)
3.	Jmenuj alespoň jednoho ptáka, který se v posledních 200 letech rozšířil do
střední Evropy z Evropy jižní. (1b)
hrdlička zahradní, strakapoud jižní
4. Přiřaď končetiny k příslušnému zobáku. (2b)
5. Co v ČR ohrožuje čejku chocholatou a jak by se jí dalo pomoci? (2b)
	rušení při hnízdění, intenzivní zemědělské hospodaření; zachovávat/vytvářet mokřady v polích
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HYDRO + ŘASY MLADŠÍ (KATEŘINA PROCHÁZKOVÁ)
1. Uveď 2 příklady planktonních organizmů. (1b)
Perloočka, buchanka, vířník, vznášivka
2. Kteří z těchto živočichů patří mezi dravé? (1b)
a) znakoplavka
b) buchanka
c) okružák
d) potápník
Znakoplavka, potápník
3. Předveď, jak dýchá splešťule. (1b)
Na zadečku má trubičku, kterou vystrkuje k hladině
4. Poznávačka:
Velevrub nadmutý (0,5b); jepice (0,5b)
5. Uveď 2 sinice nebezpečné pro člověka. (1b)
Microcystis, Anabaena, Aphanizomenon
6. Vyjmenuj alespoň dva způsoby pohybu řas ve vodě. (1b)
Bičíky, sliz – vylučování, produkce látek lehčích než voda
7.	Uveď alespoň 2 příklady, jak bys zkontroloval, že je voda vhodná ke koupání? (2b)
	Načerpat vodu do lahve – zůstanou nahoře plavat sinice?; čichem – zapáchá?; zrakem – je na hladině modrozelený povlak?
8. Umí zelené řasy vázat vzdušný dusík? (1b)
Ne
9. Žere štika řasy? (1b)
Ne

HOUBY MLADŠÍ
(HANA MAŠKOVÁ – OTÁZKY PŘIPRAVILA CELIE KORITTOVÁ)
1. Uveďte 2 živočichy (kromě člověka), kteří pěstují houby. (0,5 + 0,5b)
Mravenec atta, termiti, lýkohubi
2. Co je mykorhiza? (1b)
Vzájemně prospěšný vztah podhoubí hub a kořene rostlin
3. Uveď 2 další způsoby, jak mohou houby získat energii (potravu). (1 + 1b)
Saprotrofní (rozklad), parazitismus
4. Co je na obrázku? A k čemu slouží? (0,5 + 0,5b)
Vřecko, slouží k tvorbě výtrusů
5. Poznávačka: (každý za 0,5b)
a) moch. růžovka – masák
b) padlí
c) rez
d) chlupatka ovčí
e) síťkovec

POZNÁVAČKA PŘÍRODNIN:
Na trase stezky bylo označeno 20 přírodnin, které měly týmy za úkol poznat. Za
každý správný název získali 1 bod.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

olše lepkavá
rula/migmatit
vlčí bob mnoholistý
přeslička rolní
kuklík městský
křen selský
náprstník červený
třezalka tečkovaná
kostival lékařský
krušina olšová
lípa srdčitá/malolistá

12. topol osika
13. netýkavka žláznatá/Royleova
14. kalina obecná
15. mochna husí
16. bojínek luční
17. buk lesní
18. libeček
19. dub zimní/drnák
20.	k rvavec toten / lékařský / toten
lékařský
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Otázky pro starší kategorii
Bodové hodnocení je vždy vedle otázky. Správná odpověď je vyznačena nebo
uvedena pod otázkou.

RYBY STARŠÍ (LIBOR MARČAN)
1. Co to je a k čemu to slouží? (1b)
	Jsou to požerákové zuby, které slouží k částečnému rozmělnění potravy
a vytlačení přebytečné vody z potravy.
2. Jakou rybu má ve znaku Český rybářský svaz? (0,5b)
Lipan podhorní
3. Jak se změní rybí populace po přehrazení vodního toku? (2b)
Zzměna rybí obsádky/populace, změna rybího pásma
4. Čím je podmíněn výskyt hořavky duhové v biotopu? (0,5b)
Výskyt mlžů/škeble
5. K čemu slouží postranní čára a čím jsou zvláštní šupiny v ní? (1b)
	Je to proudový orgán (nikoliv elektrický). Šupiny mají žlábek vystlaný smyslovými buňkami.
Poznávačka:
Urči podle šupiny: lín obecný (1b); okoun říční (1b)
Doplň odborný název typu šupin (1,5b): cykloidní, ktenoidní
	Poznej živou rybu: perlín ostrobřichý (0,5b); plotice obecná (0,5b); ouklej
obecná (0,5b)

BOTANIKA STARŠÍ (LEOŠ LIPPL)
1. Jaké znáš adaptace rostlin na vodní prostředí? Vyjmenuj alespoň čtyři. (2b)
	Aerenchym, průduchy na svrchní straně listu, turiony, vzdušné kořeny…
2. Co jsou to hydrofyty a hygrofyty? (1b)
Hydrofyty – vodní rostliny; hygrofyty – bahenní rostliny
3. Jaké rostliny využívají k šíření semen vodu? Vyjmenuj alespoň čtyři. (2b)
Rdesty, křídlatky, netýkavka žláznatá, leknín…
4.	Proč jsou vápence bohatší na množství druhů rostlin než silikátové horniny? (3b)
Snadněji zvětrávají, větší množství rostlin potřebují Ca…
5.	Některé rostliny se přizpůsobily sešlapávaným stanovištím. Víš které? Uveď
alespoň čtyři. (2b)
Jitrocel větší, rdesno ptačí, heřmánek terčovitý, lipnice roční…

ENTOMOLOGIE STARŠÍ (DANIEL OPATRNÝ)
1. Jaký jed obsahuje brouk puchýřník či majka? (1b)
2. Poznávačka
a) Motýli denní (1b)
b) Dvoukřídlí (1b)
c) Ploštice (1b)
3.	Jaký význam má zbarvení vřetenušky (případně nesytky nebo pestřenky)?
(1b)
4.	Přiřaďte k jednotlivým broukům jejich larvy (ponrava, drátovec). (0,5 +
0,5b)
5.	Který z uvedených druhů se vyvíjí dokonalou proměnou? Kudlanka, pakudlanka, pošvatka, krtonožka, lesklice. (1b)
6.	Uveďte 2 druhy blanokřídlých hnízdících na písčité půdě, příp. v hmyzím
hotelu. (2b)
7.	Uveďte příklad primární a sekundární bezkřídlosti hmyzu. (1b)
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GEOLOGIE STARŠÍ (KATEŘINA FREYEROVÁ)
1. Nakreslete drúzu a geodu. (2x 0,5b)
2.	Který z těchto dvou vzorků půd pochází z lesní půdy a který z luční? Jak jste
to poznali? (2x 0,5b)
a) je lesní; b) je luční
3.	Uhodněte název minerálu – Jsem ruda železa ze skupiny uhličitanů obvykle
rezavě hnědé barvy. Krystalizuji v klencové soustavě a s kyselinou chlorovodíkovou reaguji až po zahřátí. (1b)
Siderit (ocelek)
4.	Rendziny jsou půdy vznikající na vápencích. Pokud tuto půdu pokapeme
zředěnou HCI, uvidíme: (1b)
a) bublinky
b) ohňostroj
c) nic
d) prchající členovce
a) bublinky
5. Do které skupiny organizmů náleží, popř. náležely tyto organizmy? (3x 0,5b)
a) určete kmen (popř. třídu)
b) určete třídu
c) určete třídu
a) trilobit => členovci (třída trojlaločnatci (Trilobitomorpha))
b) amonit => hlavonožci
c) orthoceras => hlavonožci
6. Proč je černozem černá? Je to k něčemu dobré? (2x 0,5b)
	Protože obsahuje hodně organické hmoty/humusu v humusovém/ svrchním horizontu. Je to dobré v zemědělství, protože čím více humusu, tím
úrodnější půda (černozem).
7. Poznávačka: (6x 0,5 b)
a) siderit (ocelek)
b) pyrit
c) amfibol
d) pararula
e) granulit
f) plavuň r. lepidodendron

OBOJŽIVELNÍCI + PLAZI STARŠÍ (PAVLA ROBOVSKÁ)
1. Teplá suchá výslunná stráň – kdo tam nebude? (1b)
a) užovka hladká
b) slepýš křehký
c) blatnice skvrnitá
d) ještěrka zelená
Nebude tam slepýš křehký a blatnice skvrnitá.
2. Který obojživelník a který plaz mají svislou zorničku? (1b)
Blatnice, zmije
3. Uveď alespoň 3 druhy plazů vejcoživorodých (živorodých). (1b)
Užovka hladká, slepýš, zmije, ještěrka živorodá
4. Mapky rozšíření – přiřaď druhy. (4x 0,5b)
	Ještěrka zelená, kuňka žlutobřichá, čolek dravý, čolek dunajský, užovka
podplamatá
5. Který náš had se živí savci? (1b)
Užovka stromová
6. Koho nenajdete v červenci v rybníku? (1b)
Skokan krátkonohý; ropucha zelená; užovka obojková; pulci rosničky
Ropucha zelená
Poznávačka:
samice čolka velkého (0,5 + 0,5b)
vajíčka čolků (0,5b)
pulec blatnice (0,5b)
ropucha krátkonohá (0,5b)
hlas blatnice (0,5b)
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ORNITOLOGIE STARŠÍ (MARTIN TĚŠICKÝ)
1. O jaký typ pera se jedná? Komu patří? Podle čeho jste to poznali? (1b)
	Pero strakapouda (šplhavce) – silně vyztužené – strakapoud se jim podepírá
při šplhání
2. Poznej následující hlas. (1b)
Pěnice černohlavá
3. Poznávačka (obrázky) (3b)
Pěvuška modrá, konopka obecná, čírka obecná
4.	Uveďte druhy našich ptáků, se kterými se druhotně setkáváme u lidských
sídel a původně hnízdí ve skalách/horách. Jmenuj alespoň 3 druhy. (1b)
	Rehek domácí, jiřička obecná, rorýs obecný, sokol stěhovavý, holub skalní
5. Uveďte alespoň 2 adaptace (přizpůsobení) ptačí kostry k létání.
Duté kosti, srůst kostí, hřeben hrudní kosti…
6.	Přiřaďte následující mapy hnízdního rozšíření ptáků k těmto druhům.
racek chechtavý, bukač velký, vlha pestrá, sýkora koňadra, orel skalní, sýc
rousný. Pozor!!! Dva druhy nepoužijete. (2b)
a) sýc rousný; b) racek chechtavý; c) vlha pestrá; d) sýkora koňadra
7. Co dělá špaček na obrázku a k čemu to slouží? (1b)
	Potírá si peří mravenci (kyselinou mravenčí). Slouží to k úpravě a očistě
peří, odstranění parazitů (anglický termín anting).

HYDRO + ŘASY STARŠÍ (KATEŘINA PROCHÁZKOVÁ)
1. Uveďte alespoň 2 skupiny přisedlých vodních živočichů. (1b)
Mechovky, žahavci – nezmar, houby
2. Předveď jakým způsobem se pohybuje blešivec. (1b)
Blešivec leze na boku
3. Jaký vliv má teplota na obsah O2 ve vodě? (1b)
Při nižší teplotě roste obsah rozpuštěného O2.
4. Uveďte 2 příklady symbiózy řas s jinými organismy. (1b)
Korály, lišejníky
5. Jak dochází k eutrofizaci vod? (2b)
	Vypouštění odpadních vod do řeky, mytí aut nebo prádla v potoce, odtok
hnojiv do řeky (z polí)
6. Navrhni metodu, kterou bys získal vzorek řas z rybníka. (1b)
Planktonkou, láhví a nechat usadit v ní nebo použít centrifugu

7. K čemu slouží sinicím heterocyty? (1b)
Vázání N2 ze vzduchu.
8. Poznávačka: Hildebrandia (0,5b) + určit biotop (0,5b)
Je to červená řasa, která žije v čistých tekoucích sladkých vodách.

SAVCI STARŠÍ (JAN ROBOVSKÝ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.

Stopy – bobr (1b)
Stopy – netopýr (1b)
Poznávačka – psík mývalovitiý (1b)
Poznávačka – bělozubka (1b)
Poznávačka – norek evropský (1b)
Co žere ondatra? (1b)
Rákos
Který savec je u nás nepůvodní? (1b)
a) norek
b) bobr
c) zubr
d) ondatra
Ondatra je nepůvodní savec.
Uveďte alespoň 4 savce s velmi krátkým ocasem. (1b)
Ježek, krtek, jelen, los, rys
Který náš savec rodí proporčně nejmenší mláďata? (1b)
Medvěd
Vyjmenuj naše 4 původní a 4 nepůvodní kopytníky. (1b)
Původní: los, jelen, srnec, prase, zubr, kůň, pratur
Nepůvodní: daněk, muflon, kamzík, koza bezoárová, sika, jelenec
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HOUBY STARŠÍ (CELIE KORITTOVÁ)
1. Jakých rozměrů (řádově) dosáhla největší nalezená houba na světě? (1b)
Několik km2
2. Které 2 jsou kriticky ohrožené? (0,5 + 0,5b)
	
hřib Fechtnerův; lakovka; mochomůrka císařská; křemenáč; smrž; liška;
ucho; sírovec
Ohrožené jsou hřib Fechtnerův a mochomůrka císařská
3.	Co je na obrázku? (Bez nápovědy 1b) (Nápověda zdarma - hranice rostlinné
buňky) organizmus je padlí travní (za odpověď pouze 0,5b)
Haustorium
4. Co je syndrom bílých nosů? (1b)
Nemoc netopýrů způsobena honbou.
5. Jmenujte 2 rody mykorhizní houby? (1b)
Holubinka, muchomůrka, ryzec, hřib…
6. Poznávačka:
kornice, paličkovice, lesklokorka, brvenka, kožovka

POZNÁVAČKA PŘÍRODNIN
Na trase stezky bylo označeno 20 přírodnin, které měli týmy za úkol poznat. Za
každý správný název získali 1 bod.
1. medyněk vlnatý
2.	smolnička obecná/kohoutek
smolnička
3. šalvěj lékařská
4. rakytník řešetlákový
5. konopice sp.
6. třezalka skvrnitá
7. rmen rolní
8. prha rolní
9. divizna rakouská
10. vrba křehká

11. černýš hajní
12. jetel zvrhlý
13. pstroček dvoulistý
14. žula – mrákotínská
15. černohlávek obecný
16. tomka vonná
17. bez hroznatý/červený
18. pcháč bahenní
19. jilm drsný/horský
20. vrba jíva

Stanoviště Práce pro přírodu na národním kole Zlatého listu
Jak proběhlo hodnocení
Hodnocení Práce pro přírodu proběhlo pro mladší ve středu 15. 6. a pro starší
ve čtvrtek 16. 6., tedy mimo soutěžní stezku. Každé soutěžní družstvo jako
celek (nedělí se na hlídky) si připravilo prezentaci v elektronickém souboru
ve formátu ppt (MS Office Power Point) nebo odf (Open Office, Libre Office
Impress), ve stanoveném termínu ji odevzdali na vhodném nosiči (flash disc,
dvd). Přesný čas si družstva nalosovala.
Každé družstvo mělo k dispozici asistenta z řad pořadatelů, který pomáhal
s technickým zajištěním prezentace. Celkový vyhrazený čas pro hodnocení
byl 10 minut, z toho nejvýše 5 minut připadá na vlastní prezentaci družstva
(představení aktivit), zbytek času sloužil na otázky poroty, případně publika.
Prezentace v kategorii mladších byla pouze před porotou. Prezentace v kategorii starších probíhaly veřejně a mohli je sledovat ostatní soutěžící. Prezentaci
posuzovala vícečlenná odborná porota sestavená pořadatelem.
Každý z porotců hodnotil prezentaci zvlášť. Celkovému hodnocení Práce pro
přírodu byla vyhrazena jedna desetina celkového bodového hodnocení na
národním kole. Jednotlivá hodnocení porotců se sečetla a vytvořil se z nich
průměr. Výsledné hodnocení družstva bylo upraveno tak, aby bodový zisk
odpovídal podmínce 1/10 celkového možného hodnocení. Výsledek se zaokrouhlil s přesností na polovinu bodu. Získané body jsou součástí celkového
hodnocení družstva.

Práce pro přírodu
Povinnou součástí soutěžní stezky je stanoviště, kde se hodnotí práce kolektivu
pro přírodu, resp. v přírodě. Pro jasnější prokázání i hodnocení této činnosti
kolektivu zde uvádíme příklady, co je a co není v rámci soutěže považováno za
práci pro přírodu.
Co je a není práce pro přírodu
Za práci pro přírodu se nepovažují činnosti, které by dnes již měly být součástí
slušného nebo tzv. environmentálně odpovědného chování, jako např.:
Třídění odpadu
Šetření energií, vodou a dalšími zdroji v domácnosti a ve škole

•
•
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Též se nejedná o činnosti, které sice s přírodou mohou souviset, ale nejsou primárně vykonávány pro přírodu, jako např.:
Péče o domácí zvířata apod.

•

Prací pro přírodu se rozumí např.:
Pomoc volně žijícím živočichům
Instalování budek, krmítek, pomoc při transferech ohrožených živočichů (např.
obojživelníků při migraci), zlepšení podmínek pro živočichy v zahradách (vytvoření zídek nebo skalek pro plazy, hmyzích hotýlků, vybudování jezírka, hadníku)
Zlepšení podmínek volně žijících živočichů v okolí lidských sídel
Zabezpečení staveb proti zranění živočichů: síťky do komína, do okapů,
zajištění velkých skleněných ploch proti nárazu ptáků, …
Pomoc při ochraně a péči o přírodně zajímavá nebo cenná území
Pomoc s konkrétní prací (kosení, hrabání, trhání náletů, likvidace invazních rostlin, zvyšování hnízdních možností pro živočichy)
Pomoc přírodě (nejen) v okolí bydliště
Úklid znečištěné přírodní lokality, péče o studánky, pomoc s vysazováním
zeleně, péče o památné stromy, pomoc s obnovou místního parku, božích
muk a jiných přírodně-krajinných významných prvků, zapojení se do tradičních akcí a kampaní na pomoc přírodě (Ukliďme svět! Clean up the
World!, Živá zahrada apod.), …
Pomoc s průzkumy a monitoringem živé přírody
Zvyšování environmentálního povědomí dalších osob (dětí i dospělých),
osvětové kampaně, výstavy, propagace ochrany přírody, pořádání přírodovědných soutěží…
Aktivní jednání ve prospěch ochrany přírody, zapojení se do organizování petic,
průzkumů a občanských aktivit zaměřených na ochranu přírody a krajiny

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kritéria hodnocení podle důležitosti
1. Nejdůležitější (max. 0–5 bodů)
V lastní aktivita dětí, míra jejich zapojení, vkladu, invence, originalita

a kreativita.
Přínos pro děti samotné – znají smysl činnosti, vědí, co a proč dělaly a jak
konkrétně přírodě pomohly. Chápou kontext celé aktivity v rámci vlastní
činnosti (není to jen akce pro akci).
Kolik dětí z celého kolektivu se do aktivit zapojilo? Byl aktivitám přítomen
někdo z těch, kteří je prezentují?

•
•
•

2. Podstatná (0–3,5 bodu)
Rozsah činnosti a časová náročnost – kontinuální, pravidelná činnost mívá
větší hodnotu než jednorázová akce.
Množství dalších lidí, které se podařilo do činnosti zapojit – ze školy,
z okolí, ...
Jak akce skutečně pomohla (či může pomoci) přírodě? Lze to kvantitativně
posoudit? Není přínos kontraproduktivní nebo sporný?

•
•
•

3. Další (0–1,5 bodu)
Kvalita vystupování a projevu – dokáží své aktivity srozumitelně představit,
nemluví pouze jeden, ale postupně všichni, dokáží zaujmout, …
Grafika prezentace, vyváženost – texty, obrázky, využití vlastních fotografií, kreseb a textů, správná gramatika…
Celkový dojem.

•
•
•
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Výsledky Národního kola
Kategorie mladší
V kategorii mladších se zúčastnilo 15 družstev s celkem 88 dětmi a 15 vedoucími.

Pořadí

1

Vysílající subjekt

Základní škola,
Kunovice,
U Pálenice 1620,
686 04 Kunovice

2

Gymnázium,
Česká Lípa,
Žitavská 2969,
470 01 Česká Lípa

3

Cyrilometodějské
gym., ZŠ a MŠ
v Prostějově,
Komenského 17,
796 01 Prostějov

4

Gymnázium
Jírovcova 8,
370 01 Č. Budějovice

Soutěžící

Celkový
počet
bodů

Lynx team

Kamila Sochorcová, Tadeáš Skála,
Ondřej Kavka,
Lucie Herbánská,
Andrej Ilenčík,
Eliška Kostrhunová

169,5

Ekokřečci

Tereza Čechová,
Tereza Seifrtová,
Adam Komárek,
Marina Holubová, Bára Košťálová, Anežka
Kirschnerová

166,5

Daňci

David Iránek,
Pavlína Melková,
Hana Šustrová,
Kryštof Hemza,
Adéla Pazderová,
Jana Jankujová

166

MU-Slimáci

Kristián Petr Šulista, Nela Preisová,
Filip Vondra,
Václav Baner,
Jan Popílek, Julie
Vrtková

Název
družstva

165,5

Pořadí

Vysílající subjekt

5

Gymnázium
Budějovická 680,
141 00
Praha 4-Michle

6

Muzeum přírody
Český ráj z.s.,
Lošťákova 409,
506 01 Jičín

7

Základní škola
a MŠ Nové Veselí,
p. o.,
Na Městečku 1, 592
14 Nové Veselí

8

ZŠ J. A. Komenského Louny,
Pražská 101,
440 01 Louny

9

Základní škola
Břidličná,
okres Bruntál,
Komenského 360,
79351 Břidličná

Soutěžící

Celkový
počet
bodů

Gyboni

David Stopka,
Viktor Stopka,
Jan Tůma, Roman
Dobiáš, Jolana
Štrajtová, Kristýna Janečková

151,5

MPČR

Lukáš Jochman,
Adéla Nováková,
Radka Kejvalová,
Zuzana Čmejlová,
Anna Vrcková,
Emílie Mužná

148,5

Kulíšci

Lucie Odehnalová, Tomáš Hladík,
Markéta Zachová,
Michaela Maternová, Karolína
Šebková, Jan
Sobotka

144

Lišáci

Anna Veseláková,
Hynek Poděbradský, Prokop
Pavelka, Zdeněk
Mašek, Tereza
Jirků, Ondřej
Krejčí

134,5

BABY
TEAM

Kateřina Bartozolová, Dominik
Smékal, Petr
Oliš, Miroslav
Loukota, Marek
Smažinka, Tobiáš
Konečný

131,5

Název
družstva
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Pořadí

Vysílající subjekt

10

DDM Rokycany
Čechova 1155,
337 01 Rokycany

11

Gymnázium
Zikmunda Wintra
Rakovník,
Nám. J. Žižky 186,
269 01 Rakovník

12

ZŠ Špitálská,
Špitálská 789,
190 00 Praha 9

13

Základní škola
a Mateřská škola
Krouna,
Krouna 303,
539 43 Krouna

14

ZŠ T.G.Masaryka
Čejkovice, p. o.,
Školní 800,
696 15 Čejkovice

Soutěžící

Celkový
počet
bodů

Brontosaurus

František Babuljak, Lucie Nosková, Ondřej Egner,
Johana Kolářová,
Eva Nosková,
Jonáš Šanský

131

Kroužkovci

Dita Pochmanová, Ema Volfová,
Barbora Polcarová, Klára Voříšková, Jonáš Fischer,
Matyáš Jenšovský

130,5

Tarbíci

Břetislav Fidra,
Bára Petříková,
Tereza Bělehrádková, Pavel Krob,
Vojtěch Kovařík,
Kristýna Ledvinová

123,5

Panteři
z Krouny

Matěj Arnošt Zahradník, Michal
Bělčička, Daniel
Tomášek, Kristýna Tomášková,
Libor Pešek

115

Čejky

Aneta Anna
Strýčková, Barbora Janošková,
Natálie Košutová,
Jan Kočařík, Petra
Zemánková

95

Název
družstva

Pořadí

15

Vysílající subjekt

ZO ČSOP
Bezručova 580,
357 35 Chodov

Název
družstva

Ještěrky

Soutěžící

Celkový
počet
bodů

Martin Svoboda,
Karel Vaňha,
Kateřina Jirků,
Anežka Jirků, Filip Křehký, Matěj
Lichnar

92,5
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Kategorie starší
V kategorii starších se zúčastnilo 15 družstev s celkem 84 dětmi a 15 vedoucími.
Pořadí

1

2

3

Soutěžící

Celkový
počet
bodů

Gymnázium
Jírovcova 8,
370 01
Č. Budějovice

Kaštani

Marie Raušová,
Tereza
Nedbalová,
Tereza Maxerová,
Kateřina Malá,
Dobruše
Lukášová, Jiří
Janků

210

Dům dětí
a mládeže
Olomouc, tř.
17. listopadu
47/1034, 771 74
Olomouc

Bernard
Tengler, Barbora
Kovalová,
Karolína
Lid MedvěUtíkalová,
dího potoka
František
Moupic, Kateřina
Polláková, Anna
Sanderová

194

Vysílající subjekt

Gymnázium
Budějovická 680,
140 00
Praha 4 - Michle

Název
družstva

Gyboni

Tra Vy Nguyen,
Jiří Janoušek,
Veronika
Hrdličková,
Radka Opltová,
Veronika
Hrtoňová,
Ondřej Škrna

168

Pořadí

4

5

6

7

Vysílající subjekt

Bílinská
přírodovědná
společnost z.s.,
Břežánská 9,
418 01 Bílina

Gymnázium,
Česká Lípa,
Žitavská 2969,
p. o., Žitavská 2969,
470 01 Česká Lípa

Gymnázium
Chotěboř,
Jiráskova 637,
58301 Chotěboř

Muzeum přírody
Český ráj z.s.,
Lošťákova 409,
50601 Jičín

Soutěžící

Celkový
počet
bodů

Bílinské
sojky

Tadeáš Serafin,
Kateřina
Hejná, Klára
Francouzová,
Eliška Kadavá,
Radek Větrovec,
Kamila
Sochorová

165

Ekokřečci

Anna Salavcová,
Aneta
Kuchařová, Jana
Simulíková,
Veronika
Vondráčková,
Amálie
Halamová, Anna
Schacherlová

161

Rákosníci

Simona
Jakešová, Tereza
Klabenešová,
Anna Stehnová,
Lukáš Bourdais,
Tereza Stehnová,
Radek Pošík

157

MPČR

Kateřina
Loudová, Erika
Jánská, Anna
Kaupová, Matěj
Kaván, Jakub
Podhajský, Jiří
Matouš

149

Název
družstva
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Pořadí

8

9

10

11

Vysílající subjekt

DDM Rokycany
Čechova 1155,
337 01 Rokycany

Gymnázium
Kladno, nám.
E. Beneše 1573,
272 01 Kladno

ZŠ Závodu míru,
nábřeží Závodu
míru 1951,
530 02 Pardubice

Gymnázium
Praha 6,
Nad Alejí 1952,
160 00 Praha 6

Název
družstva

Soutěžící

Celkový
počet
bodů

Brontosaurus

Marek Povýšil,
Eva Tarachaničová, Alexandra Planetová,
Přemysl Uzel,
Tereza Horčičková, Anna
Tarachaničová

147

Sovy

Barbora
Kašparová,
Tobiáš
Kořán, Eliška
Korbová, Marie
Hadrbolcová,
Eliška Arltová,
Anna Vítková

140

Hrášci

Eliška Vágnerová,
Marek Zelenka,
Veronika Píšová,
Hana Vebrová

119,5

Alejáci

Magdaléna
Houžvičková,
Petr Zajíc,
Alžběta
Máchová,
Ludmila
Kojecková, Lukáš
Frk, Jan Apolín

112

Pořadí

Vysílající subjekt

12

Církevní
základní škola
ve Veselí nad
Moravou
Školní 698,
698 01 Veselí nad
Moravou

13

Gymnázium
Františka
Palackého
Valašské Meziříčí
Husova 146/2,
757 01 Valašské
Meziříčí

14

15

Základní škola
a gymnázium
Vítkov,
Komenského
754, 749 01
Vítkov

ČSOP Chodov
30/02,
Bezručova 580,
357 35 Chodov

Název
družstva

Veseláci

Potřeštění

Světlušky

Ještěrky

Soutěžící
Marek
Machovčák,
Marek Galuška,
Adam Galář,
Kateřina
Bittnerová,
Veronika
Galušková
Tomáš
Holub, Anna
Hurychová,
Anna Tvrdá,
Soňa Curylová

Celkový
počet
bodů

107,5

101,5

Zuzana
Rychtecká, Eliška
Plačková, Anežka
Šrubařová,
Zuzana
Šrubařová, Klára
Bradáčová,
Kryštof
Wojnarowský

74

Monika
Králíková,
Natálie
Tomancová,
Jiřina
Trojanovičová,
Pavel Žemlička,
Matyáš Bazom

56

Propozice upravují možnost účasti i druhých týmů v pořadí v případě, že v kraji vyhrají stejné subjekty, které se na loňském národním kole umístily na prvním místě.
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Organizace Národního kola
Na přípravě, organizaci a odborném zajištění národního kola se pod vedením
ředitele národního kola Luďka Hrnčíře podílelo 19 odborníků, 7 organizátorů
a 3 novináři z Korunního plátku:
Kateřina Ševčíková – studentka Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
Ing. Leoš Lippl – Ministerstvo životního prostředí
Bc. Pavlína Šámalová – studentka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
RNDr. Jan Robovský, Ph.D. – Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
Daniel Opatrný – člen ČSOP Jilm
Lukáš Fiedler – student Gymnázia Jírovcova, České Budějovice
Mgr. Jana Buďová – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
RNDr. Pavla Robovská, Ph.D. – Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
Libor Marčan – student Gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově
Lukáš Pál – nadšený rybář
Petr Vaněk – student Gymnázia Jírovcova, České Budějovice
Bc. Celie Korittová – ZŠ Nehvizdy
Mgr. Ester Ekrtová, Ph.D. – Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
Mgr. Kateřina Procházková – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Bc.Hana Mašková – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Mgr. Kateřina Freyerová – Akademie věd ČR, v.v.i.
Mgr. Martin Těšický – Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Mgr. Jaromír Maštera – Mokřady – ochrana a management z.s.
Lenka Tejčková, DiS. – mateřská dovolené
Ing. Lenka Žaitliková – Kancelář SMOP ČSOP
Bc. Veronika Niederlová – studentka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy
Kateřina Blechová – studentka Církevní střední odborné školy, Spálené Poříčí
Lukáš Rott - student Církevní střední odborné školy, Spálené Poříčí
Petr Paulík – student Gymnázia Česká Lípa
Milan Klimeš – student Gymnázia Česká Lípa
Filip Oplt – student Gymnázia Budějovická, Praha
Filip Svěcený – student Gymnázia Budějovická, Praha
Vojtěch Brož – student Gymnázia Budějovická, Praha
Děkujeme všem zúčastněným za jejich ochotu a přínos, bez kterého bychom
národní kolo Zlatého listu neuspořádali.

Národní kolo podpořil:

Generální partner soutěže

Partneři soutěže
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