Dům dětí a mládeže BETA Pardubice

POZVÁNKA
do krajského kola Zeměpisné olympiády - kategorie A, B, C a D
Školní rok 2019/2020

Termín:

25. března 2020

Místo konání: Dům dětí a mládeže BETA Pardubice, Štolbova 2665

Hodina :

(od nádraží autobusem č. 6 nebo č. 8 a vystoupit na zastávce Karla IV. – podchodem
přejděte hlavní silnici. Proti Vám bude budova TJ Sokol, odbočíte vpravo – budete míjet
budovu Ideonu a plavecký bazén. Za plaveckým areálem se nachází budova DDM
Pardubice, Štolbova ulice 2665)
zahájení v 9,00 hodin
/prezence od 8,30 hodin/
ukončení v cca 14,30 hod.

Tematické zaměření krajského kola:
Skupina A :
Skupina B:
Skupina C :
Skupina D :

- kartografie, Země ve vesmíru, obecná fyzická geografie
- vlastivěda Česka
- kartografie, fyzická geografie; obecná sociální geografie
- Afrika, Austrálie a Oceánie, Amerika, Asie
- obecná fyzická geografie, obecná sociální geografie
- Evropa, Česko
- kartografie, obecná fyzická geografie, krajina a životní prostředí, obecná sociální geografie
- regionální geografie

Potřebné vybavení

!(může být ještě upřesněno na níže uvedených odkazech)!

- psací potřeby (propisovací tužka, tužka, pastelky minimálně pěti barev)
- pravítko, trojúhelník, úhloměr
- kalkulačka (ne v mobilním telefonu)
- atlasy z řady nakladatelství Kartografie Praha, a. s. (viz propozice str. 6)

Sledujte průběžné informace na internetových stránkách zeměpisné olympiády:
http://www.zemepisnaolympiada.cz/aktualni-rocnik.phtml (zde budou později také zveřejněny testy krajského kola a jejich
řešení)

https://www.facebook.com/zemepisnaolympiada
Dále pod jednotlivými kategoriemi - okres Pardubice: https://souteze.ccvpardubice.cz/soutez/290/
zde kliknete na Vaši kategorii, dále na Pardubický kraj, info najdete na této stránce + v přílohách

Další informace:

jízdné po soutěži proplatí vysílající škola
pro soutěžící bude připraveno malé občerstvení
soutěžící pod 18 let může v průběhu soutěže opustit budovu jen pod dozorem pedagoga
(rodiče), nebo musí u prezence předat písemný souhlas s podpisem zákonného zástupce

Těšíme se na setkání a v soutěži přejeme hodně úspěchů.
Jana Línková
DDM BETA Pardubice
Pardubice, březen 2020

