ou
gii
ik
my
ne
ho

Súťaž pre Klub čitateľov EKOknižky Ježka Separka
a Slimáčika Naturpáčika „čítajte s nami“
Úlohy na marec a apríl 2015
pre deti a rodičov
Odpovede na úlohy zašlite do 30. 4. 2015 na adresu klub@nadaciakosit.org. Vyžrebovanie výhercov sa
uskutoční 15. 5. 2015. Kto nevie písať, môže kresliť, rodičia radi pomôžu :).
Meno a priezvisko dieťaťa:
Vek dieťaťa:
Meno a priezvisko rodiča alebo zodpovednej osoby:
Adresa:
Telefonický kontakt:
E-mailová adresa:
Svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím s použitím zaslaných fotografií, kresieb a vyplnených súťažných
materiálov na propagačné účely (napr. výstava, webstránka Nadácie KOSIT, letáky a ďalšie).

podpis zákonného zástupcu dieťaťa

Vyplnené súťažné formuláre a obrázky zašlite Ježkovi Separkovi na poštovú adresu:
Ježko Separko
Nadácia KOSIT
Rastislavova 98
043 46 Košice

alebo oskenovaný formulár a obrázky zašlite na e-mailovú adresu:
jezko.separko@gmail.com

EKOknižku si môžete objednať
na www.nadaciakosit.org

Úloha 1:

Básnička: Jesenná prechádzka

1. Aké zvieratká sú spomenuté v básničke „Jesenná prechádzka“? Koľko ich je?

V básničke sa objavila ...

2. Deti, kde by ste odniesli všetky haraburdy z lesa? Čo by ste s nimi urobili?

Všetky smeti by som dal/dala ...

Úloha 2:
1. Deti, pomôžte Ježkovi Separkovi a Slimáčikovi Naturpáčikovi nájsť cestu do Zberného dvora.

Úloha 1:

Básnička: Zberný dvor

1. Čo je zberný dvor?

Zberný dvor je miesto, kde ...

2. Čo všetko môžete nájsť na zbernom dvore? Napíšte alebo nakreslite nám to.

na zbernom dvore môžeme nájsť ...

OBRÁZOK:

3. Máte vo svojom okolí zberný dvor? Ak áno, kde?

Náš zberný dvor je ...

Bonusová úloha ku Dňu Zeme: EKOkalendár
Deti, mesiac apríl má 3 sviatky, ktoré sa týkajú prírody. Je to Deň stromov, Deň Zeme a Svetový deň
vtáctva.
Správne odpovede zakrúžkujte.

Svetový deň vtáctva
Jeho korene siahajú až do čias rakúsko-uhorskej monarchie. Založil ju slovenský prírodovedec Oto Hermann,
ktorý sa narodil, žil a pôsobil v Brezne. Tento sviatok sa traduje od roku 1900 a prvotne bol spájaný aj s oslavou stromov.
Tento dátum nie je náhodný, ale spája sa práve s príletmi sťahovavých vtákov. Poďľa ornitológov je apríl
mesiacom, kedy k nám priletí najviac vtákov. Väčšina vtákov prilieta do našich končín z Afriky, menej z Ázie.
1. Ktorý deň v mesiaci sa oslavuje Svetový deň vtáctva?
		a/31.3.				
b/1.4. 				

c/15.4.

2. Koľký rok sa oslavuje v tomto roku? 		
		a/115				b/215 				c/315
3. Aký je odhad počtu vtákov, ktorý k nám priletia v apríli?
		a/10 miliónov 			
b/20 miliónov			

c/30 miliónov

Deň Zeme
„Bolo to totiž práve a/ 15. b/ 22. c/ 28. apríla v roku 1970, keď vedci, hlavne ekológovia v USA ovplyvnení
fotografickými a telegrafickými snímkami z kozmu, dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme,
demonštračne vyzvali ku spoločnému celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí
jedinečnou.
Do roku 1990 venovali pozornosť Dňu Zeme predovšetkým na americkom kontinente. Skutočne svetovým
sa stal od roku 1990, kedy začalo iniciatívne a koordinačne pôsobiť Medzinárodné ústredie DŇA ZEME
so sídlom v Stanforde (Kalifornia USA). V tomto roku (1990) sa pri príležitosti Dňa Zeme aktivizovalo viac
ako a/5o miliónov b/100 miliónov c/200 miliónov ľudí v a/80 štátoch b/140 štátoch c/210 štátoch sveta, vrátane
vtedajšej ČSFR. Postupne vznikali aj regionálne a národné ústredia na celej zemeguli…“

Deň stromov
„Tento deň sa slávi po celom svete už od polovice a/18. b/19. c/20. storočia. Dátum osláv Dňa stromov sa líši
podľa klimatických podmienok jednotlivých zemí. V roku 1951 prijala FAO (Food and Agriculture Organisation) Spojených národov nasledujúce uznesenie: “Konferencia uznala za potrebné, aby si všetci ľudia
uvedomovali ako estetickú a psychologickú, tak i hospodársku hodnotu lesa, a preto doporučuje, aby sa
každoročne vo všetkých členských štátoch slávil svetový sviatok stromov a to v dobe, kedy je to v lokálnych
podmienkach vhodné.”

Úloha 1:

Rozprávka: Zuzankin poučný výlet

1. Ako sa volá víla v rozprávočke?

Víla sa volá ...
2. Nakreslite ju podľa svojich predstáv.

OBRÁZOK:

www.nadaciakosit.org

