Školní rok 2016 / 17

Moravský rybářský svaz z.s., Pobočný spolek Kyjov

Zahájení kroužku 21.září 2016.
Ukončení kroužku 12.května 2017.
Pasování nových rybářů a předání prvních rybářských dokladů 28.května 2017.

PŘEHLED

-

UČIVA A DOCHÁZKY

Rok 2016
21.září.
zahájení rybářského kroužku za účasti rodičů
Proběhne na základní škole ve Svatobořicích – Mistříně v 17.00 hodin ( vchodem ze zadní
strany školy. )
5.říjen.
12.říjen.
19.říjen.
26.říjen.

Teorie – Životní prostředí a chování ryb
Teorie – opakování učiva
Teorie – Rybí pásma a jejich ryby
Teorie – opakování učiva

2.listopad.
9.listopad.
16.listopad.
23.listopad.
30.listopad.

Teorie – Ryby lososovité , jejich zákonná míra a doba hájení
Teorie – Ryby dravé, jejich zákonná míra a doba hájení
Teorie – Ryby Kaprovité, jejich zákonná míra a doba hájení
Teorie – opakování učiva
Teorie – písemný test č.1 – shrnutí učiva

7.prosinec.
14.prosinec.
21.prosinec.

Teorie – Fauna našich vod a rybníků
Teorie – Flora našich vod a rybníků
Vánoční rybářská besídka – losování rybářského kola štěstí

Rok 2017.
4.leden.
11.leden.
18.leden.
25.leden.

Teorie – Docházka k vodě a její evidence ( Bližší podmínky k lovu )
Teorie – opakování učiva
Teorie – Povinná výbava při rybolovu, způsoby lovu a nástrahy
Teorie – opakování učiva, písemný test č.2 – shrnutí učiva

1.únor.
8.únor.
15.únor.
22.únor.

Teorie – Morfologie, anatomie a fyziologie rybího těla
Teorie – opakování učiva
Teorie – Rybářská stráž, její práva a povinnosti
( přednáška profesionální rybářské stráže )
Teorie – navazování háčků, karabinek a obratlíků

1.březen.
8.březen.
15.březen.
22.březen.
29.březen.

Praxe ve třídě – navazování háčků, opakování
Praxe ve třídě – navazování háčků, navazování systému na prut
Praxe ve třídě – opakování, dovednostní soutěž
Praxe na hřišti – zacházení s prutem, technika nahazování
Praxe na hřišti – zacházení s prutem, technika nahazování

1.duben.

PRAXE NA VODĚ – bude upřesněno ???
( sraz žáků kroužku před školou v 7.00 hodin , odtud je odveze autobus na
Rybářský revír kde bude probíhat výuka techniky rybolovu, a v 13.00 hodin
je autobus zase přiveze před školu )

5.duben.
12.duben.

Praxe na hřišti ( v případě nepřízně počasí opakování učiva ve třídě )
Praxe na hřišti ( v případě nepřízně počasí opakování učiva ve třídě )

15.duben.

PRAXE NA VODĚ – bude upřesněno ???
( sraz žáků kroužku před školou v 7.00 hodin, odtud je odveze autobus na
Rybářskou soukromou vodu kde bude probíhat výuka techniky rybolovu, a
v 15.30 hodin je autobus zase přiveze před školu )

19.duben.
26.duben.

Praxe na hřišti, opakování učiva
Teorie – opakování učiva na závěrečné zkoušky

29.duben.

celodenní akce u vody

BOBŘÍ STEZKA ODVAHY
( celodenní akce která je rozdělena do dvou částí, nejprve žáci ve dvojicích
Projdou stezkou přes les kde budou plnit jednotlivé úkoly u jednotlivých
stolečků, kde zúročí veškeré své vědomosti nabyté v průběhu roku, a dále
budou plnit jednotlivé dovednostní a zručnostní soutěžní úkoly, po splnění
bude na rybářském revíru probíhat soutěž v rybolovu. Ukončení proběhne
vyhlášením výsledků a udělení diplomů. )

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PODMÍNKY AKCÍ JAK PRAXE NA VODĚ TAK BOBŘÍ STEZKY ODVAHY
BUDOU UPŘESNĚNY V PRŮBĚHU RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU, A RODIČE
BUDOU VČAS INFORMOVÁNI.

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY:
Závěrečné zkoušky proběhnou v pátek dne 12. Května na základní škole ve Svatobořicích –
Mistříně od 16.00 do 17.00 hodin
V 17.00 hodin bude provedeno vyhodnocení zkoušek za učasti alespoň jednoho z rodičů.

Rybářské závody a pasování nových členů Petrova cechu.
Poslední a povinnou akcí členů rybářského kroužku budou rybářské závody, které proběhnou
v neděli dne 28.Května, na rybářském revíru Zápověď, kde po skončení závodů proběhme
slavnostní pasování nových členů a předání prvních rybářských papírů.

Vedoucí kroužku : Dušan Kůřil

tel.: 725690412
Email : dusan.kuril@centrum.cz

Bc.Silvie Mertová

tel.: 777936110
Email :silviemerta@seznam.cz

Tomáš Kunz

tel.: 725367651

Veškeré učivo je ke stažení na www.rybarikyjov.cz – odkaz rybářský kroužek
Facebook : Rybářský kroužek Ledňáček

