Oslavy lesa na Floře
Zapojte se do soutěže a zajistěte účast žákům 1. stupně základních škol na
Oslavách lesa na Floře.
Účastníky soutěže se mohou stát třídy žáků 1. stupně základních škol, které
splní stanovená pravidla.

Školní třída žáků 1. stupně základní školy má za úkol vytvořit plakát na téma
lesnické práce v průběhu roku.
Udělejte si vycházku do lesa, který máte nejblíže Vaší základní škole, nebo který rádi
navštěvujete. S paní učitelkou/panem učitelem či rodiči se snažte zmapovat, jak se lesníci či
další pracovníci v lese starají o les - pečují o dobrý zdravotní stav lesa, řídí pěstební činnosti,
lesní školky, vybírají stromy pro těžbu dřeva, evidují stav zvěře, zjišťují škody způsobené zvěří,
organizují osvětové akce pro děti a veřejnost v lesních ekosystémech, budují odpočinková a
výletní místa/altánky v lesích atd. Zjistěte, jaké mají lesnické práce vliv na funkce lesa –
hydrologickou, půdoochrannou, klimatickou, rekreační, protipovodňovou, poskytování
vhodných podmínek pro nejrůznější rostliny a živočichy. Všechno zdokumentujte –
vyfotografujte, nakreslete a vytvořte plakát na dané téma.
Můžete se inspirovat na internetových stránkách https://www.lesnipedagogika.cz/cz/kestazeni , odrážka Lesníkem od jara do zimy – pracovní listy.

Parametry práce:
- plakát minimální velikosti 60 x 100 cm,
- veškeré záznamy (fotografie, krátké texty, obrázky libovolnou výtvarnou
technikou, přírodniny aj.), musí být pevně spojeny s pevným podkladem/
listem plakátu (např. lepenka).
Z jedné školy lze vybrat, a to z kapacitních důvodů pořádání akce, jen jednu
školní třídu s nejlepší prací (plakátem) a přihlásit ji na Oslavy lesa na Floře v
Olomouci, které se budou konat dne 4. 10. 2019. Tato práce se stane
vstupenkou na Oslavy lesa na Floře. Výběr nejlepší práce a školní třídy, která
se zúčastní Oslav lesa na Floře, provádí škola sama. Soutěžní práce se stane
vstupenkou přihlášené školní třídy na Oslavy lesa na Floře a bude na akci
vystavena.

Označení práce: každá soutěžní práce musí být opatřena štítkem s názvem školy,
adresou školy, školní třídou, jménem a příjmením třídního učitele, podpisem
ředitele školy, razítkem školy a potvrzením souhlasu s pravidly soutěže – viz níže.
Pořadatel si vyhrazuje právo kolektivy, které dodají plakáty s nepravdivými údaji,
vyřadit z účasti na soutěži.
Fotografii (v dobré kvalitě) připraveného plakátu, prosím, zašlete na emailovou adresu: j.pavlikova@kr-olmoucky.cz, nejpozději do 24. 6. 2019. V emailu uveďte název školy, adresu školy, školní třídu, jméno a příjmení
kontaktní osoby – ředitele školy/pedagoga, telefon a e-mail školy/kontaktní
osoby.
Zasláním díla do soutěže soutěžící souhlasí s výše uvedenými podmínkami a s
tím, že jsou organizátoři soutěže oprávněni práce využít pro nekomerční
vystavení a publikování. Fotografie přihlášených plakátů budou ve formě
pozvánky uveřejňovány na facebookových stránkách Oslav lesa na Floře,
https://www.facebook.com/Oslavy-lesa-na-Flo%C5%99e-1553283265001906/.
Škola musí mít také zajištěn souhlas všech zákonných zástupců žáků s pravidly
soutěže. Zákonní zástupci žáků prohlašují, že: fotografii/fotografie byly pořízeny
osobně a vztahují se k nim neomezená práva poskytovat dalším osobám práva
jejího/jejich užití v neomezeném rozsahu, a že osoby zachycené na pořízeném
snímku/snímcích souhlasí se zveřejněním snímků dle podmínek soutěže.
Plakát ve fyzické podobě třída doveze na Oslavy lesa na Floře (4. 10. 2019), kde
budou plakáty vystaveny.
Maximální kapacita akce je 700 žáků. Z tohoto důvodu budou přijaty školní
třídy, které se v uvedeném termínu přihlásí nejdříve a vytvoří soutěžní plakát.
Tyto třídní kolektivy obdrží nejpozději měsíc před konáním akce podrobný
program a organizační pokyny k akci Oslavy lesa na Floře.
Soutěže se vloni zúčastnilo 22 škol,
práce byly vystaveny 5. a 6. 10. 2018
ve Smetanových sadech.
Oslavy lesa na Floře pokračují letos
opět programem pro veřejnost 5. 10.
2019.

Soutěžní plakát musí být označen tímto štítkem:

DÍLO: Plakát - Oslavy lesa na Floře

Název, adresa školy: ……………………………………..……….
……………………………………………………………….............
Školní třída:…...…….… Jméno a příjmení třídního učitele:

…...………….……..….…………………………….………………...

Datum:.…...………… Podpis ředitele školy:.…..……………...
Autoři/zákonní zástupci autorů práce udělují souhlas s její prezentací. Pořadatelé Oslav
lesa na Floře si vyhrazují právo zveřejňovat práci na výstavách, v tiskovinách a v náhledu
na internetu bez nároku na odměnu autorům práce. Prohlašujete tímto, že jste se
seznámil/a s podmínkami soutěže Oslav lesa na Floře a souhlasíte s nimi.

Razítko školy:

