
KVĚTNOVÁ PŘÍRODOVĚDNÁ VÝZVA  

 

Vytiskni si seznam úkolů, postupně si označuj úkoly, které splníš.  Otázky, dotazy a hlavně fotky z plnění 

úkolů posílej na emailové adresy: m.babiradova@gmail.com nebo zvatorova.v@seznam.cz. Sám/a 

si je můžeš upravit (pozadí, rámečky, obrázky, smajlíky - také k nim napiš číslo úkolu a třídu, do které 

chodíš ���� 

Pozor změna pravidel: soutěž nevyhraje ten, kdo nejrychleji splní všechny úkoly!!! Za týden můžeš 

odeslat max. 5 splněných úkolů, vítězové výzvy budou budou vybráni odbornou porotou - hodnotit 

se bude i nápaditost a originalita. Těšíme se na Vaše fotky a přejeme Vám hodně štěstí. 

Na jaké ceny se mohou nejlepší z Vás těšit: 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tyto ceny do soutěže poskytly 
firmy: 

AUTODOPRAVA PAVEL POSPÍŠIL 

 STROM PRAHA a.s. Morava střed  

DĚKUJEME!!! 

 

Tuto cenu věnovala do 

soutěže paní učitelka 

Babirádová. 



KVĚTNOVÁ PŘÍRODOVĚDNÁ VÝZVA  

 

1) Vyzkoušej vliv jaru a teplé vody na špinavé nádobí.       

2) Káně lesní – najdi 5 zajímavostí. 

3) Vyfoť se u kvetoucího stromu. 

4) Běž sportovat aspoň na 20 minut – kolo, koloběžka, kolečkové brusle, běh. 

5) Udělej herbářový list pro libovolnou květinu. 

6) Víš, kdo byl J. G. Mendel – sepiš o něm 7 nejdůležitějších informací.  

7) Nakresli podnebné pásy. 

8) Napiš, co nejvíce živočichů v angličtině, které začínají na písmeno B. 

9) Vytvoř plakát o některém obyvateli našeho lesa. 

10) Najdi rozkvetlý tulipán, vyfoť květ a zakresli ho. 

11) Vyzkoušej některé ráno malou rozcvičku než začneš svůj den. 

12) Vymysli a napiš vlastní básničku nebo pořekladlo na téma počasí. 

13) Vyfoť opylovače na květu. 

14) Vytvoř překvapení pro maminku- 9. května mají všechny maminky svátek. 

15) Uspořádej pro rodinu malý piknik nebo krátký výlet. 

16) Založ si mecharium - budeš potřebovat velkou sklenici, do ní nasbírej mech a kameny. 

17) Zahraj si na architekta a zkus postavit minidomeček (pro skřítky) z přírodnin. 

18) Napiš nám, jaký je rozdíl mezi včelou a vosou. 

19) Udělej si krátký cyklovýlet na Mokroš.  

20) Najdi 3 zástupce brouků, vyfoť je a zkus určit jejich jméno. 


