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Zástupci projektu MAP „Akční plánování“ vedený MAS Podhůří Železných hor se účastnili  soutěže DDM 

Junior „Máme rádi přírodu“. 

Po vynucené tříleté přestávce se milovníci přírody opět sešli v Horní Krupé, aby prokázali své znalosti 

v soutěži Máme rádi přírodu. Soutěž je určená pro žáky třetích až pátých tříd základních škol Chotěbořska. 

Akci pořádá Junior DDM –SVČ Chotěboř ve spolupráci se střediskem Chaloupky. Letošní ročník proběhl 7. 

června a byl již osmým v pořadí. Sjela se téměř padesátka účastníků, vítězů základních kol z 9 škol. Děti 

soutěží ve třech disciplinách: poznávání rostlin a živočichů, absolvují přírodovědnou stezku a plní 5 úkolů.  

Počet poznávaných rostlin je odstupňován podle věku. Určuje se rodové a druhové jméno. Určování 

živočichů se děje podle nálezů, se kterými se můžete setkat při procházce naší místní přírodou /ulity, peří, 

hnízda, srst, paroží, trus, vývržky,  kosti…./. Tak děti poznávají, kteří živočichové se v okolí jejich bydliště 

vyskytují. Přírodovědná stezka je procházka přírodou, při které účastníci plní úkoly – např. poznávání dřeva, 

hlasů ptáků, světových stran podle přírodních úkazů, součástí je i hmatové nebo čichové vnímání, atd. 

Současně zapisují odpovědi tak, aby správně vyluštili tajenku. Úkoly na stanovištích probíhají různými 

formami. Letos jsme lovili živočichy v potoce a v kompostu a určovali je podle klíče, třídili odpady, poznávali 

dřeviny a ptačí budky. Discipliny jsou bodově ohodnoceny.  Během soutěže je i čas na doprovodné aktivity. 

Děti si vyrobily voňavý škapulíř z bylinek a upekly chlebánky. Během programu bylo pro všechny připraveno 

občerstvení. Vítězové v každé kategorii obdrželi diplom a cenu, všichni účastníci drobný dárek. Poděkování 

patří pracovníkům střediska Chaloupky v Horní Krupé  a Junioru DDM –SVČ za perfektní přípravu a učitelkám 

za účast, přípravu dětí a pomoc při vlastní soutěži. Akce proběhla za přispění Fondu Vysočiny a za podpory 

MAS Podhůří Železných hor v rámci projektu MAP III „Akční plánování“ . 

   


