
  

Mladší Kajky po 10 letech opět vyhrály středočeský Zlatý list a postupují do národního kola! 
  

 

KAJČÍ KŘIK ZL/2017 
 

Zvláštní číslo s pokyny k národnímu kolu Zlatého listu 

 

Národní kolo Zlatého listu od pondělí 12. do soboty 17. června 
Národní kolo Zlatého listu se koná od pondělí 12. do neděle 17. červ-

na poblíž Lubence, který najdete na silnici z Hostivice do Karlových Varů 
zhruba na půli cesty. Členové soutěžního družstva budou uvolněni ze 
školy, dostávají k tomu potvrzení. Na národním kole je bude čekat setkání 
s podobnými skupinami z celé republiky, několik exkurzí s odborníky na 
různé části přírody (tradičně v posledních letech například odbornice 
Pěnkava organizuje odchyty a kroužkování ptáků, velký zájem bývá 
o výklad botanika Leoše, ale na své si přijdou i zájemci o jiné části přírody) 
a především páteční soutěžní stezka.  

Zúčastní se Anička, Martina, Linda, Jindra, Berenika a Anežka. Kdyby snad někdo ze 
závažných důvodů (zabránění propadnutí ve škole, zlomená noha či srdce apod.) nemohl jet, dejte 
vědět co nejdříve, abychom mohli domluvit účast jiného člena Kajek. Doprovod na soutěž zajišťuje 
Bára Č., kterou v průběhu týdne vystřídá Jirka. 

Sraz je v pondělí 12. června ve 13:15 hodin na nádraží, odjíždí se vlakem ve 13:29 hodin 
směr Rakovník. Protože jde o čas v průběhu pracovní doby, podle zájmu ještě domluvíme, že by 
akce začala v pondělí ráno v klubovně posledními přípravami a poté by se družstvo přesunulo 
společně na nádraží. Případné pokyny k tomuto řešení bychom vydali dodatečně. Společné 
stravování začíná pondělní večeří. 

Na srazu je třeba odevzdat posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (po akci bude vrácen, 
platí rok a můžete ho využít i na jiné tábory během prázdnin) a vyjádření rodičů dítěte (to zůstane 
pořadatelům). Oba dokumenty předáváme zároveň s tímto zvláštním Kajčím křikem. 

Návrat v sobotu 17. června budeme koordinovat s jinými družstvy, s nimiž se (snad) 
spřátelíme, abychom si užili společnou cestu. Dá se předpokládat, že přijedeme nejspíše ve 14:28 
nebo v 16:28 hodin opět na nádraží. Rodičům dáme vědět zprávou poslanou po poštovním 
holubovi, případně pomocí SMS. 

Bydlet se bude v chatkách s peřinami a povlečením. Spacák a karimatka není potřeba a ani 
ešus brát nemusíte. Jinak se řiďte doporučeným vybavením pro vícedenní akce. Pořadatelé vydali 
následující doporučení k vybavení: 
Nutně potřebujete  

• oblečení a obutí do přírody i pro případ velmi nepříznivého počasí (pláštěnka, holínky, 
přezůvky – bude-li bahno, bude třeba se do jídelny přezouvat)  

• batůžek na exkurze, láhev na pití, krém proti slunci, šátek na hry  

• psací potřeby, pastelky, zápisník  
Doporučujeme  

• vlastní hrnek, baterku  

• plavky (v blízkosti areálu je rybník vhodný ke koupání)  

• vybavení podle vašeho preferovaného přírodovědného zaměření (lupa, síťka, geologické 
kladívko, pinzeta, atlas, určovací klíč apod.)  

• sportovní vybavení: pálku a míček na ping-pong, míč na volejbal, fotbal apod.  
Neberte si  

• veškeré cennosti, které nebudete potřebovat při avizovaném programu. Za ztracené, 
zničené a ukradené mobily, šperky, notebooky, tablety apod. pořadatelé neručí.  

Povinnou součástí vybavení je kajčí tričko! Účastníci dále budou mít u sebe nebo u vedoucího 
průkazku zdravotní pojišťovny. 

Účastnický poplatek činí 1 400 Kč a budeme ho platit předem převodem. Předejte ho proto 
na některé schůzce Jirkovi či Laďce, v nouzi nejpozději na srazu. 



Co vás čeká – na co je třeba se připravit 
 

Představování kolektivů  
Představování kolektivů je tradiční součást zahájení národního kola, při kterém vám utkví v paměti 

první neznámé tváře, jména a názvy oddílů i místa, odkud přijely. Smyslem je představit ostatním 
účastníkům váš kolektiv a zorientovat se mezi ostatními. Protože kolektivů se na národním kole sejde 
mnoho, účastníci si obvykle zapamatují jen představení vtipná, úderná a originální. Aby představování 
netrvalo do hluboké noci a dalo se vydržet, je stanoven časový limit pro každý kolektiv na 40 vteřin! Při 
přípravě vašeho představení se prosím soustřeďte na dobrou výslovnost a dostatečnou hlasitost (budete mít 
200hlavé publikum), případný vizuální vjem (často bývá důležitější, než to co říkáte), jednoduchost, 
srozumitelnost vašeho projevu a to, čím se lišíte od ostatních kolektivů. 

Představení domluvíme a nacvičíme na schůzkách. 
 

Prezentace práce pro přírodu  
Prezentace a obhajoba „Práce pro přírodu“ se uskuteční mimo soutěžní stezku. Pro každé družstvo 

bude vyhrazeno 10 minut, z toho 5 minut na vlastní prezentaci, 5 minut na otázky poroty. Prezentace 
mladší kategorie proběhne pouze před odbornou komisí, nebudou u ní ostatní družstva (ta se mohou 
podívat na prezentace starších). Prezentace bude promítána z počítače dataprojektorem, aby ji mohli 
sledovat všichni účastníci, s promítáním pomůže technik. Prezentace bude hodnocena takto: 
1. Nejdůležitější (max. 0–5 bodů)  

• Vlastní aktivita dětí, míra jejich zapojení, vkladu, invence, originalita a kreativita.  

• Přínos pro děti samotné – znají smysl činnosti, vědí, co a proč dělaly a jak konkrétně přírodě 
pomohly. Chápou kontext celé aktivity v rámci vlastní činnosti (není to jen akce pro akci).  

• Kolik dětí z celého kolektivu se do aktivit zapojilo? Byl aktivitám přítomen někdo z těch, kteří je 
prezentují?  

2. Podstatná (0–3,5 bodu)  
• Rozsah činnosti a časová náročnost – kontinuální, pravidelná činnost mívá větší hodnotu než 

jednorázová akce.  

• Množství dalších lidí, které se podařilo do činnosti zapojit – ze školy, z okolí, ..  

• Jak akce skutečně pomohla (či může pomoci) přírodě? Lze to kvantitativně posoudit? Není přínos 
kontraproduktivní nebo sporný?  

3. Další (0–1,5 bodu)  
• Kvalita vystupování a projevu – dokáží své aktivity srozumitelně představit, nemluví pouze jeden, ale 

postupně všichni, dokáží zaujmout, …  

• Grafika prezentace, vyváženost – texty, obrázky, využití vlastních fotografií, kreseb a textů, správná 
gramatika…  

• Celkový dojem 
 

Body z práce pro přírodu budou následně přepočteny tak, aby výsledek odpovídal 1/10 možných bodů 
z celé soutěže. 

Prezentaci připravíme na Jirkově počítači na schůzce 8. června (na předchozích schůzkách Jirka 
nebude) a případně ji dokončíme o víkendu. K dispozici budou všechny oddílové fotky z posledních let. 
Pokud budete chtít vytvořit nějaké texty a kresbičky, připravte je pokud možno předem a naskenujte je nebo 
je přineste k naskenování. 

 

Důrazné varování: přílišné studium škodí duševnímu zdraví 
 

Zlatý list je soutěž hodnotící znalosti o přírodě. Je tedy třeba se důkladně připravovat, abychom na 
národním kole nebyli poslední. Už jen postup do národního kola je velký úspěch, ale přeci jen by to chtělo 
nějaký pěkný výsledek i v národním kole… Se studiem to však příliš nepřehánějte, abyste nedopadli jako 
Anička, která zjistila, že: 

• oddenek osladiče, který jsme ochutnávali na posledních akcích, je v jakési odborné knize označen 
lebkou se zkříženými hnáty. Asi to znamená, že osladič je oblíbenou pochutinou námořních pirátů… 

• samec ještěrky se liší od samice tím, že má nějaký tentononci na zadních nohou, když není patrný 
barevný cosi cosi něco… (citováno doslovně). 

 
 
 

 

Kajčí křik – zpravodaj oddílu mladých ochránců přírody 
KAJKY HOSTIVICE 

23. ročník – 281. číslo – vychází 18. května 2017 

Za nepodepsané příspěvky plně ručí svou klávesnicí Jirka 
Kdo první objeví v Kajčím křiku chybu, získává samolepku 

Kajčí křik na internetu: http://www.kajky.cz/kajcikrik 
 


