Environmentálna poradňa Studnička, Bratislava
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV, Bratislava
Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum v Bratislave

Liečivé rastliny – 22. ročník
Metodicko-organizačné pokyny k 22. ročníku súťaže, školský rok 2016/2017
Úvo d:
Vítame vás aj v tomto školskom roku v súťaži Liečivé rastliny. Dúfame, že aj tento rok bude pre vás
zaujímavá, poučná a prinesie vám aj niektoré nové skúsenosti a zručnosti.
Pripravili sme pre vás nové súťažné úlohy. Budete súťažiť opäť v dvoch súťažných kategóriách: mladší
žiaci (označenie M), starší žiaci (označenie S). Súťaž je trojkolová: 1. kolo, 2. kolo a celoštátne kolo. V prvom
kole budete riešiť len teoretické úlohy a v druhom kole praktické úlohy. Prvé kolo sa vyhodnocuje elektronicky.
Po vyplnení formulára s úlohami prvého kola tento automaticky odošlete na predvolenú adresu kliknutím na
tlačidlo „odoslať“ na spodnej časti formulára. 200 najlepších riešiteľov prvého kola postupuje do druhého kola.
Veríme však, že všetci si radi urobíte aj úlohy druhého kola. Obmedzený počet súťažiacich postupujúcich do
2. kola je len z kapacitných dôvodov, aby sme stihli úlohy aj vyhodnotiť. Do celoštátneho kola postupuje
z každej kategórie 10 - 20 najlepších žiakov.
Celoštátne kolo plánujeme tento rok uskutočniť v dňoch 16. – 18. 6. 2017.
Odpovede na súťažné úlohy 1. kola zasielajte formou vyplneného formulára elektronicky kliknutím
na tlačidlo „odoslať“ v spodnej časti formulára.
Vypracované praktické úlohy druhého kola sa budú zasielať tiež elektronicky na adresu
liecivky@studnicka.sk
do predmetu správy treba uviesť : kategóriu, priezvisko a meno;
každá správa smie obsahovať vypracované úlohy len jedného žiaka!
Výsledky budú uverejnené opäť na internete. Písomne kontaktujeme len účastníkov celoštátneho kola,
ktorým bude zaslaná pozvánka aj s organizačnými pokynmi.
Ob saho vé zam er an ie:
Liečivé rastliny a ich všestranné využitie.
Ci eľ sú ťaž e:
Súťaž Liečivé rastliny je celoštátna postupová korešpondenčná súťaž, ktorej cieľom je:
 vzbudiť u žiakov záujem o liečivé rastliny,
 napomáhať šíreniu poznatkov o liečivých rastlinách, osvojeniu zručností a správnych zásad pri pestovaní,
zbere, sušení, spracovaní a všestrannom využívaní liečivých rastlín,
 zvyšovať informovanosť mladej generácie o zásadách zdravého spôsobu života, propagovať využívanie
liečivých rastlín v rámci prevencie proti ochoreniam, pri fyzickej a psychickej únave a na zvýšenie výkonnosti
organizmu,
 viesť deti k zodpovednosti za svoje zdravie a prispievať k cieľavedomému, účelnému a systematickému
využívaniu voľného času detí,
 vychovávať žiakov k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať ich záujem o sebavzdelávanie,
 pestovať u žiakov uvedomelý a zodpovedný vzťah k životnému prostrediu, k jeho ochrane a tvorbe.

Vyh l asov ate ľ s úť aže :
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
O rga ni zát or i súť až e:
Environmentálna poradňa Studnička, Slovenská botanická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied,
Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum v Bratislave.

Časo vý ha rmo nog ra m s úťa že v šk ol skom r oku 2 0 1 6/ 20 1 7:
 odoslanie súťažných materiálov 1. kola súťažiacimi do 24. 2. 2017,
 vyhodnotenie 1. kola súťaže a zverejnenie priebežných výsledkov na internete do 7. 3. 2017,
 odoslanie súťažných materiálov 2. kola súťažiacimi do 17. 4. 2017,
 vyhodnotenie 2. kola súťaže a zverejnenie výsledkov na internete do 17. 5. 2017,
 celoštátne kolo 16. – 18. 6. 2017.
Pod mi enk y sú ťa že:
Súťaž je určená jednotlivcom. Súťažiaci sú rozdelení na dve kategórie. Do kategórie „M“ (mladší žiaci)
sú zaradení žiaci 5. – 6. ročníka ZŠ a 1. – 2. ročníka OGY. Do kategórie „S“ (starší žiaci) sú zaradení žiaci 7. – 9.
ročníka ZŠ a 3. -5. ročníka OGY.
Pokyny a súťažné úlohy 1. aj 2. kola je možné stiahnuť výhradne z internetovej adresy
www.studnicka.sk (v tlačenej verzii nebudú rozosielané).
Súťažné materiály si pozorne prečítajte a organizátorom posielajte vypracované úlohy len
predpísaným spôsobom!
Podmienkou účasti v súťaži je samostatné vypracovanie zadaných súťažných úloh a ich odoslanie
v stanovenom termíne elektronicky v 1. aj v 2. kole.

V p r ípa de p ro bl émo v n á s kont akt ujt e n a ad res e studn i ck a@ stu dn i cka .s k
Poz or , nes lú ži na zas ie l ani e sú ťa žn ých od pov ed í!
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