
 

 

Oblastního kolo mladých včelařů  

„ Zlatá včela“ 2017 

Organizační pokyny 

Kdy:   6. - 7. 5. 2017 

Místo konání: ZŠ Fryčovice, Fryčovice 628  739 45 

 Ubytování: ve třídách ZŠ a v tělocvičně, FRY - Relax Centrumu Fryčovice 

 

 Účastníci si přivezou: karimatku a spacák, plavky, ručník, převlečení na odpočinek a spaní, 

hygienické potřeby, přezůvky (sportovní obuv), psací potřeby, průkaz zdravotní pojišťovny 

 Stravování začíná v sobotu obědem a končí nedělní snídaní. Po celou dobu je zajištěn pitný režim. 

 Vedoucí kroužků jsou plně zodpovědní za dozor a chování svých „včelaříků“ během doprovodného 

programu. Prosím, dodržujte časový harmonogram doprovodného programu, z důvodu vysokého počtu 

účastníků soutěže (125 soutěžících). 

 

Žádáme o potvrzení účasti soutěžících. 

Sdělte nám prosím, kdo nebude nocovat v areálu školy. 

 

Zajištění soutěže: ČSV, Moravskoslezský kraj, ZO Krmelín, ZO Fryčovice, ZŠ Fryčovice,  

Hlavní organizátoři soutěže:    ZO ČSV Krmelín a ZO ČSV Fryčovice 

Radek a Pavla Třískovi 

kontakt:  trisrad053@gmail.com  739 084 184; triskovap@seznam.cz,  739 808 100 

mailto:triskovap@seznam.cz


 

 

Program soutěže 

sobota 6. května 

   7.30 – 9:00  Prezence a ubytování 

   8:45 – 9:00  Porada VKM  

   9.15 -  9.30  Slavnostní zahájení soutěže  

vystoupení hostů  

  9:30 -  9:50  Seznámení s průběhem soutěže a doprovodného programu 

      Rozdělení soutěžících  

  9:50 – 10:00  Přemístění do tříd 

 10:00 –13.00  Vlastní soutěž 

12.00 – 13.30  Oběd  

14.00 – 18.30  Doprovodný program  

Bazén (FRY Relax centrum Fryčovice) 

Mobilním planetáriu; vycházka do obory jelenců 

17:30 – 19:00  Večeře  

19:30 – 21.00  Večerní program – „Myslivecká pouť“ (venkovní areál školy) 

21.00 – 22.00  Osobní volno, příprava na večerku 

22:00 – 23:00  Zhodnocení soutěže – vedoucí VKM  

 

 

neděle 7. května 

  7.30 – 8.00  Budíček, osobní hygiena 

  8.00 -  9.00  Snídaně  

  9.00 – 9.45  Balení, příprava na odjezd 

10.00 – 11.00  Vyhodnocování a předávání cen (školní hřiště) 

11.00 – 11.30  Odjezd účastníků 

 



 

 

Soutěžní disciplíny 

 Test včelařských znalostí - max. 30 bodů ze třiceti otázek. 

 Botanika – maximálně 20 bodů z 10 rostlin (2 body se přidělují za určení rodového a 

druhového jména) 

 Včelařská pomůcky – maximálně 20 bodů při určení a popisu 10 pomůcek - pro všechny 

kategorie 

 Praxe – maximálně 15 bodů při popisu práce ve včelstvu 

 Morfologie včely  mladší kategorie (1.- 3; 4 - 5. třída)  10 bodů/10 správných 

odpovědí  

starší kategorie  (6 – 9 třída) 15bodú/15 bodů správných odpovědí 

Kategorie 

 mladší (1. - 3. třídy) 

o  (4. - 5. třída) 

soutěžící v mladší kategorii v této kategorii nepostup do celostátního kola 

 

 starší   (6.  - 9. třída)  

postupují. 5 do celostátního kola 

Tito soutěžící zpracují samostatnou písemnou práci se včelařskou tématikou dle stanovené 

metodiky V rozsahu maximálně dvou stran (A4), kterou budou obhajovat. 

Práce může být doplněna grafy, nákresy, fotografiemi. Obhajoba práce bude veřejná. 

Termín konání 

Celostátní kolo: 9. 6. - 11. 6. 2017 v SOUV - VVC, o.p.s. Nasavrky 

 

Těšíme se na Vaši účast!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


