PŘÍRODA NA ZEMI
Ve středu 16. 3. 2011 proběhlo v koncertním sále Základní umělecké školy v Turnově
slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné a fotografické a literární soutěţe „Příroda na Zemi“ –
„Poznej a chraň“, kterou pořádá ve spolupráci s Městskou knihovnou Antonína Marka a
Správou CHKO Český ráj odbor ţivotního prostředí MěÚ Turnov.
Letošní vyhodnocení 11. ročníku
zahájila
paní
Eva
Kordová
s místostarostou města Mgr. Otakarem
Špetlíkem
Všichni ocenění obdrţeli diplom
a věcné dary, které věnoval odbor
ţivotního prostředí MěÚ Turnov, stejně
jako dvě vstupenky do ZOO Liberec pro
dvě třídy – 5.A a 5.B.
Po zahájení následovala pro ţáky základních škola a jejich učitele neobyčejná hodina
ekologické výchovy v podání paní
Lenky
Zadrobilové,
odborné
pracovnice Chráněné krajinné oblasti
Jizerské hory. Paní Lenka Zadrobilová
prostřednictvím poutavého vyprávění a
zajímavých záběrů seznámila přítomné
s krajinou Jizerských hor, jejich
unikátní faunou a flórou. Přítomným
ţákům i učitelům dala moţnost
prohlédnout si přírodniny pocházející
z Jizerských hor a na závěr vyplnit si
malý vědomostní test.
Odpolední část programu byla zahájena
vyhlášením výsledků soutěţe a předáním
pamětních listů a věcných cen všem oceněným.
Po oznámení výsledků soutěţe následovalo
zajímavé povídání o nové knize RNDr. Zdenka
Mrkáčka „Jedinečný Český ráj“ včetně promítání
snímků z krajiny Českého ráje. Pan Zdeněk
Mrkáček při své přednášce také přítomným dal
návod, jak správně fotografovat přírodu.
Touto cestou děkujeme Základní škole ve Skálově ulici, která jako jediná
z turnovských základních škol posláním prací svých ţáků zachránila 11. ročník této soutěţe.
Výstava je instalována v Městské knihovně Antonína Marka, a to do 31. května 2011.
Od června do konce prázdnin se výstava přesune na hrad Valdštejn.

Výsledková listina výtvarné soutěže PŘÍRODA NA ZEMI:
Mimořádné ocenění za dvě výtvarné práce „Strom“, „Příroda“ obdržela nejmladší
účastnice soutěže HANIČKA ČAPKOVÁ (5 let).

Kategorie A do 8 let:
1. místo: TOMÁŠ CVRČEK
2. místo: FRANTIŠEK PETERKA
3. místo: ZUZANA RŮŢIČKOVÁ
LUCIE LINKOVÁ
Kategorie A 9 let:
1. místo: MARIE HANZLOVÁ
2. místo: DOMINIKA SOTONOVÁ
3. místo: NIKOLA SOJKOVÁ
ADÉLA DRAHOŇOVSKÁ
Kategorie A 10 let:
1. místo: KRISTÝNA TAUCHMANOVÁ
2 .místo: TEREZA TOMČOVÁ
3. místo: LUCIE MEDKOVÁ
Kategorie B 11 let:
1. místo: KATEŘINA ADOLFOVÁ
2. místo: ŢANETA PALOUNKOVÁ
3. místo: LUKÁŠ NEVOSAD

Mimořádné ocenění za koláže obdržela třída 5. A a 5. B ze Základní školy ve Skálově
ulici.
Za vynikající literární práci, esej o ochraně přírody, získala mimořádné ocenění
patnáctiletá KATEŘINA HOROVÁ z Prahy.

