
 

4 živly u nás doma 
Soutěžní projekt pro žáky II. stupě ZŠ 

Centrum ekologické výchovy při Schole Humanitas v Litvínově ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy 
Ústeckého kraje vyhlašuje soutěž 4 živly pro skupiny žáků II. stupně ZŠ. 

Soutěžní projekt se skládá ze čtyř kol, přičemž každé kolo je zaměřeno na jeden přírodní živel. Náplní jednotlivých 
kol je splnění zadaných úkolů s tématikou daného živlu a jeho odrazem v našem každodenním životě. Úkoly mohou 
být, a budou, praktické nebo zaměřené na hledání a zpracování nejrůznějších informací. 

Více podrobností můžete získat na webových stránkách www.humanitas.cz/viana v sekci věnované soutěži. 

Vyvrcholením soutěžního projektu bude závěrečný workshop a konference, která se uskuteční počátkem června 
2017 v Litvínově. Úkoly zaslané soutěžními týmy budou hodnoceny porotou CEV VIANA a výsledky vyhlášeny na 
závěrečném workshopu a konferenci. 

PRAVIDLA SOUTĚŽNÍHO PROJEKTU: 

1. Soutěžní projekt organizuje Centrum ekologické výchovy CEV VIANA při Schole Humanitas Litvínov.  
2. Pro účast je nutné se včas přihlásit, mít přístup na webovou stránku www.humanitas.cz/viana, kde budou 
zveřejňovány úkoly. 
3. Je potřeba se zaregistrovat vyplněním a zasláním přihlášky na emailovou adresu uvedenou na konci těchto 
pravidel. 
4. Soutěžit mohou čtyřčlenné kolektivy (skupiny) žáků II. stupně ZŠ (není nutné, aby žáci byli z jedné třídy) 
5. Počet soutěžních kolektivů z jedné ZŠ není omezen. 
6. Soutěž probíhá od 15.1.2017, poslední kolo bude vyhlášeno v dubnu 2017 
7. Soutěžící týmy dostanou v průběhu trvání soutěže zadání čtyř úkolů, které budou muset splnit a výstupy z nich 
zaslat na adresu: CEV VIANA, Schola Humanitas, Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov 
8. Zadání soutěžních úkolů budou zveřejňované pouze na webové adrese www.humanitas.cz/viana 
9. Zadání soutěžních úkolů budou zveřejňované nejpozději do 15. dne v měsíci (tj. 15.1., 15.2., 15.3., 15.4.) 
10. Výstupy ze soutěžních úkolů budou zasílány pouze klasickou poštou, a to nejpozději do zveřejnění zadání 
dalšího kola. 
11. Pedagogický dozor smí napovědět pouze v nezbytně nutné míře v rámci znalostí daných výukou. 
12. Hodnoceni budou pouze ti, kteří zaslali odpovědi ve všech 4 kolech soutěže. 
13. Výsledky soutěžního projektu budou zveřejňované průběžně na internetových stránkách 
www.humanitas.cz/viana  
14. Hodnocení úkolů provede porota soutěže. Představení všech výsledků proběhne na závěrečném workshopu 
a konferenci, která se uskuteční počátkem červnu 2017, při příležitosti Dne životního prostředí (5. 6.). Konference 
se zúčastní všechny přihlášené týmy. 

 
Budeme se těšit na vaše přihlášky. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

CEV VIANA při Schole Humanitas, Ukrajinská 379, 436 01 Litvínov, 756 111 226, viana@humanitas.cz 
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