Pravidla soutěže – Mravenčí stezka
Soutěží se ve dvou kategoriích: mateřská škola/klub a 1. třída základní školy.
Týmem se rozumí jedna dětská třída. Z jedné školky/školy/klubu se může přihlásit
libovolný počet týmů.
Pro komunikaci je třeba, aby každý zapojený tým měl svého zástupce (pedagog,
vychovatel, lektor), kterému budeme zasílat zadání úkolů, průběžné bodové
hodnocení, případně s ním budeme řešit organizační věci. Jeden zástupce může
koordinovat i více týmů.
Přihlašovat se můžete na email mravenci@rodinnyklubklicek.cz (poslat vyplněnou
přihlášku) nejpozději do pátku 30. 10. 2015.
Během školního roku (říjen – květen) bude probíhat celkem 8 kol soutěže, každý
měsíc dostanete e-mailem zadání úkolů i s pracovními listy, které si vytisknete a
budete tam vypracovávat úkoly nebo pouze vypracovávání úkolů vyfotíte (vždy dle
zadání).
Úkoly na následující měsíc budeme posílat emailem a zveřejňovat na našich
stránkách vždy první pracovní den v měsíci.
První zadání úkolů přijde přihlášeným týmům až po odeslání přihlášky.

Po zpracování vybraných úkolů pracovní list naskenujete a pošlete nám ho zpět
na adresu mravenci@rodinnyklubklicek.cz. Fotky pošlete taktéž emailem.
Na zpracování budete mít vždy měsíc (nutno odeslat nejpozději poslední den
v měsíci). Při pozdním dodání se krátí bodový zisk z každého úkolu o 5 bodů.
Z důvodu pozdějšího vyhlášení soutěže se vypracované úkoly za měsíc říjen můžou poslat společně
s úkoly za listopad až do 30.10. 2015 bez ztráty bodů.

Vypracované a vyfocené úkoly vždy ohodnotíme a sečteme body.
Hodnocení úkolů zohledňuje dodržení termínu odevzdání, správnost řešení, ale také
způsob zpracování, kreativitu a zapojení celého týmu. Maximální počet získaných
bodů za každý úkol odevzdaný v řádném termínu je 20 bodů.
Zadání úkolů s pracovními listy a průběžné hodnocení naleznete i na webových
stránkách soutěže www.boleslavskyklicek.cz
První zadání úkolů přijde přihlášeným týmům až po odeslání přihlášky.

Úkoly by měli vypracovávat členové soutěžního týmu společně.
Za získané body budete získávat samolepky mravenců, které si budete lepit do Vámi
vyrobeného mraveniště (výroba bude součástí prvního úkolu). Samolepky Vám vždy
zašleme poštou po vyhodnocení měsíčního úkolu.
Na konci soutěže v červnu 2016 oceníme tři týmy v každé kategorii věcnými cenami,
které budou souviset s mravenci (knihy, formikária – umělá mraveniště, montessory
pomůcky a podobně). Všem rozešleme výsledky soutěže a výhercům budou předány
ceny.
A pro zájemce něco navíc – účast bude dobrovolná. K tématu soutěže bude možno
navštívit výstavu fotografií mravenců plánovanou v rámci oslav Dne Země 2016
(v rezidenci Stará Boleslav, Rodinný klub Klíček, z.s.). V březnu/dubnu 2016 bude
zajištěna popularizačně naučná přednáška odborného myrmekologa/entomologa,
účast nám přislíbil prof. Jan Frouz z PřF UK Praha. Na květen/červen 2016 je pro
zájemce počítáno s exkurzí po naučné mravenční stezce v Hostinném (s odborným
výkladem).

