Prirodoslovno društvo Slovenije

RAZPIS TEKMOVANJA IZ ZNANJA BIOLOGIJE ZA PROTEUSOVO PRIZNANJE
ŠOLSKO LETO

2018/2019

Prirodoslovno društvo Slovenije organizira tekmovanje iz znanja biologije za osnovne šole za Proteusovo priznanje.
Tekmovanje je organizirano na dveh nivojih – šolskem in državnem.
Na šolsko tekmovanje se lahko prijavijo učenci 8. in 9. razredov osnovnih šol. Več o pogojih udeležbe na državnem
tekmovanju in ostala pravila tekmovanja si preberite v Pravilniku tekmovanja, ki je objavljen na spletni strani
www.proteus.si.
Tema tekmovanja v šolskem letu 2018/2019 bo Raznovrstnost in ogroženost plevelov Slovenije, učenci pa naj poznajo
naslednjo tematiko:



morfološko zgradbo, način razmnoževanja, življenjska okolja, prilagoditve na okolje,



skupine plevelov, morebitne učinkovine,



ogroženost: kaj jih ogroža in zakaj (spremembe v načinu kmetovanja, uporaba herbicidov, način izbire semen
poljščin, ...),



posamezne vrste in njihove značilnosti:
1. plazeča pirnica (Agropyron repens),

7. njivski osat (Cirsium arvense),

2. navadni kokalj (Agrostemma githago),

8. njivski slak (Convolvolus arvensis),

3. navadni ščir (Amaranthus retroflexus),

9. krvavordeča srakonja (Digitaria sanguinalis),

4. pelinolistna žvrklja (Ambrosia artemisiifolia),

10. poljski mak (Papaver rhoeas),

5. navadna kurja češnjica (Anagalis arvensis),

11. njivska preslica (Equisetum arvense)

6. modri glavinec ali plavica (Centaurea cyanus),

12. navadna zvezdica (Stellaria media).

Latinskih imen ni potrebno poznati!
Dodatna gradiva in priporočeno literaturo za pripravo na tekmovanje bomo objavili na naših spletnih straneh do 1.
septembra 2018.
Šolsko tekmovanje bo v sredo, 17. oktobra 2018 ob 13.00, državno pa v petek, 30. novembra 2018 ob 15.00. Šolsko
tekmovanje bo trajalo 45 minut, državno pa 90 minut.
Lokacije državnega tekmovanja bomo objavili konec meseca septembra na naši spletni strani.
Rezultati državnega tekmovanja bodo objavljeni najkasneje v 10 dneh po izvedenem tekmovanju na spletnih straneh
društva.
Kotizacija za učenke in učence za sodelovanje na tekmovanju: višina kotizacije znaša 2,44 € (vštet je 22,0 % DDV) na
posameznega učenca, ki se bo udeležil tekmovanja na šolskem nivoju. Račun za kotizacijo bomo na šole poslali po
končanem tekmovanju.

