Soutěž pro děti a mládež

PŘÍRODA KOLEM NÁS
ELEKTRONICKÁ SOUTĚŽ

Mladí přátelé včelařství, rybářství, myslivosti, mladí zahrádkáři a
chovatelé,
nastal nám nový rok 2018 a blížící se jaro je již tradičně spojené se soutěží Příroda
kolem nás. Soutěž pro vás připravují svazy ČSV, z. s., ČMMJ, z. s., ČRS, z. s., ČZS, z. s. a ČSCH,
z. s., organizátorem je i v letošním roce SOUV – VVC, o.p.s. Nasavrky.
Stejně jako v loňském roce budeme i letos soutěžit v řešení otázek v elektronické
formě.
Smyslem soutěže je nabytí vědomostí a získání chuti dozvědět se více ze všech oborů.
Pevně věříme, že se vám toto vše podaří a při hledání správných odpovědí na ne vždy
jednoduché otázky zažijete i trochu napětí.
Komu je soutěž určena a jak se do ní zapojit?
Zúčastnit se mohou mladí lidé ve věku 11 – 16 let včetně, kteří mají rádi přírodu.
Soutěž bude probíhat na odkazu uvedeném níže v období od 1. března do 15. dubna 2018. S
nejlepšími řešiteli se jako v loňském roce setkáme 26. 5. na Výstavišti v Lysé nad Labem, kde
bude probíhat výstava Natura Viva 2018. Odkaz na soutěžní otázky naleznete ve
svazových časopisech, na webových stránkách jednotlivých svazů a na webu SOUV – VVC,
o.p.s. Nasavrky, viz odkaz www.souvnasavrky.cz/elektronicka-soutez. Skrze tento odkaz
proběhne i samotný test a naleznete zde i další informace k soutěži.
Výherci soutěže budou předem písemně vyrozuměni.
Bonus pro nejlepší:
Úspěšní soutěžící budou dále pozváni do Středního odborného učiliště včelařského –
Včelařského vzdělávacího centra v Nasavrkách, aby si poměřili svoje znalosti a dovednosti v
zajímavých disciplínách. Ze soutěžního klání vzejdou tři nejlepší znalci naší přírody a budou
náležitě oceněni. Setkání nejlepších se uskuteční v termínu 19. – 20. 7. 2018.

Abychom Vás k soutěžení náležitě povzbudili, níže je uvedený kompletní seznam otázek,
které na vás čekají. Tři varianty odpovědí s možností označení té správné naleznete POUZE
na webovém odkazu, který je uveden výše.

Přejeme Vám příjemně strávené chvíle nad řešením soutěžních úkolů.

Otázky:
1) Která zvěř srstnatá má pírko?
2) Hlavními nástroji loveckého trubačství jsou?
3) Zejk je?
4) Vodící kus je ten, který?
5) Daněk v říji?
6) Bažant obecný je?
7) Které druhy zvěře mají na játrech žlučový váček?
8) Má muflon parohy?
9) Velké nekryté hromady obilných či jiných odpadů pro černou zvěř jsou?
10) Poslední hryz je?
11) Jak se nazývá věda zabývající se chovem psů?
12) Dub letní má plody?
13) Mezi introdukované druhy zvěře patří?
14) Krmiva dělíme na?
15) Co je okus?
16) Která z následujících druhů ryb má střední postavení úst?
17) Obnovují se rybí šupiny po ztrátě?
18) Čím jsou chráněny žábry před poškozením?
19) Kde je tlak v plynovém měchýři větší?
20) Která kaprovitá ryba má na tlamě masité vousky?
21) Co jsou to gonády ryb?
22) Zelené vodní rostliny vyrábějí kyslík?
23) Které z uvedených ryb scházejí břišní ploutve?
24) Kolik vousků má kapr obecný?
25) Amur bílý patří do čeledi ryb?
26) Na čem nejvíce záleží doba tření kaprovitých ryb?
27) Jak se nazývá rybník, ve kterém je přes zimu uložen plůdek nebo násada k jarnímu vysazení do
rybníků?
28) O jaký druh ryby se jedná?
29) O jaký druh ryby se jedná?
30) O jaký druh ryby se jedná?
31) Akvárium o rozměrech 150 x 60 x 50 cm má objem?
32) Samice gekonů madagaskarských?
33) Cavia aperea f. porcellus je latinský název pro?
34) Holubi voláči nafukují své vole pomocí?
35) Mezi kresebné znaky českého strakáče nepatří?
36) Základním krmivem pro činčily vlnaté je?
37) Mezi mléčná plemena koz nepatří?
38) Melopsittacus undulatus je latinský název?
39) Za jak dlouho se (po vložení vajec do líhně) vyklubají kuřátka kura domácího?
40) Divokým předkem kočky domácí je?
41) Název starého německého plemene – hovawart vyjadřuje, že jde o?
42) Jaké plemeno hus je na obrázku?
43) Jaké plemeno králíka je na obrázku?
44) Na obrázku je papoušek?
45) Jaké plemeno holuba je na obrázku?
46) Vývoj dělnice od vajíčka po dospělce trvá?
47) Nejčastěji se včely vyrojí v měsících?
48) Včela přenáší pyl?
49) Termín trubčice je označení pro?

50) Mateří látku – feromon vylučuje matka z?
51) Co je to souš?
52) Srdce včely se nachází?
53) Správné pořadí snůšek je?
54) Mor včelího plodu je v ČR léčen?
55) K čemu používáme rozpěrák?
56) Barva pylových rousek z pampelišky lékařské je?
57) Nejrozšířenějším roztočem v ČR je?
58) Co je to trubčí shromaždiště?
59) Co je to propolis?
60) Kdo získal Nobelovu cenu za objevení včelích tanečků?
61) Při fotosyntéze vzniká?
62) Mezi rostliny opylující se převážně za pomocí větru patří?
63) Mezi semena rozšiřující se pomocí zoochorie (zvířat) patří semena rostlin?
64) Stonek sedmikrásky chudobky nesoucí květenství se nazývá?
65) Mezi ovocné druhy nepatří?
66) Množení odkopky se v ovocnářství používá?
67) Rybíz běžně nerozmnožujeme?
68) Mezi odrůdy hrušní patří?
69) Jednocení je?
70) Nejkratší vegetační dobu od výsevu po sklizeň má?
71) U květáku sklízíme?
72) Herbicidy slouží k?
73) Mezi chráněné druhy rostlin patří?
74) Sněženka patří mezi rostliny?
75) Pokojová rostlina okrasná listem je?

