Základní škola Benešov, Dukelská 1818
Dukelská 1818
25601 Benešov
IČO: 75033071

telefon/fax:

317 765 111(120)
email: zsben@zsben.cz
www: http://www.zsben.cz

PROPOZICE
krajského kola ZEMĔPISNÉ OLYMPIÁDY kategorie A, B, C, D
Termín konání :

čtvrtek 7. 4. 2011

Místo konání :

Základní škola Benešov, Dukelská 1818, Benešov

Časový harmonogram :

8.45 – 9.15 prezentace
9.30 zahájení soutěže, vlastní soutěž

Předseda poroty :

Mgr. Ludmila Motyčková

Kategorie :

A (6. ročník ZŠ a prima víceletých gymnázií)
B (7. ročník a sekunda víceletých gymnázií)
C (8. a 9. ročník a tercie a kvarta víceletých gymnázií)
D (střední školy)

Tématické zaměření :

A Procesy v hydrosféře a atmosféře, biomy Země
B Austrálie a Oceánie, Afrika, Atlantský oceán, Amerika, Indický oceán, Asie
C Regionální geografie Evropy, Fyzická geografie ČR
D Regionální geografie Evropy, Politická geografie světa

Projekty a praktické

A Práce s topografickou mapou a atlasem

činnosti :

B Praktické využití znalostí a dovedností v rámci regionálního zeměpisu
C Zpracování a vyhodnocení dat (odpovídá tématu kola)
D Zpracování a vyhodnocení dat ve fyzické geografii

Ve všech kategoriích se předpokládá dovednost pracovat se školními atlasy v plném rozsahu.
Doporučené atlasy :

Česká republika, Kartografie, Praha 2006 (1. vydání 2004)
Školní atlas světa, Kartografie, Praha 2008 (2006) 1. vydání 2004

Pomůcky:

Psací potřeby (tužka, propiska, dvě barvy – pastelka, fix), pravítko, trojúhelník,
úhloměr, kalkulačka (žádné jiné elektronické zařízení)
Další informace na www.kge.zcu.cz

Cestovné :

Účastníci akce jsou povinni použít co nejekonomičtější způsob dopravy.
Cestovné bude soutěžícím i doprovodu propláceno na místě oproti
předložení jízdenky! V případě dopravy vlastním vozidlem přivezte
potvrzení o ceně jízdného prostředkem hromadné dopravy (nejlépe cena
hromadné jízdenky, popř. doklad o ceně z internetu).

Ceny a diplomy :

pro umístěné na 1. – 3. místě v každé kategorii

Postup do celostátního kola :

vítězové jednotlivých kategorií

Přihlášky :

do 25. 3. 2011 na adresu Základní škola Benešov, Dukelská 1818,
Dukelská 1818, 256 01 Benešov (motyckova@zsben.cz)

Informace :

ZŠ se nachází v Dukelské ulici ( od autobusového i vlakového nádraží
je vzdálena asi 300 m; z vlakového nádraží vlevo k Sokolovně
do Tyršovy ulice a hned vlevo do Dukelské ulice)
ZŠ – PaedDr. Hana Procházková (mobil: 731 162 199)
ZŠ - Mgr. Ludmila Motyčková (tel: 317 765 128, motyckova@zsben.cz)

PaedDr. Hana Procházková, ředitelka soutěže

Mgr. Ludmila Motyčková, předseda poroty

