
Jaloveček – podzim 2012, pozvánka 

 

Vážení pedagogové, milí žáci. Zveme Vás na podzimní kolo přírodovědné soutěže Jaloveček pro žáky 1. - 6. 

ročníků. Soutěž se uskuteční ve čtvrtek 8. a v pátek 9. listopadu 2012 v prostorách Vsetínského zámku a v 

expozici Příroda hrou ve věži. 

Obsah soutěže 

Tématem listopadového Jalovečku bude Podzim v lese. Úkoly i aktivity v soutěži budou vycházet z obsahu učiva 

prvouky a přírodovědy základních škol a ze znalostí, které děti v rámci soutěže získají. Vyhodnocení proběhne na 

místě a budou předány ceny. 

Program 

Sraz soutěžních družstev od 9.00 hod. do 9.25 hod. Soutěž bude zahájena v 9.30 hod instruktáží a krátkým 

motivačním povídáním. Samotné soutěžní klání bude probíhat od 9:50 do 11h. Během soutěže si žáci projdou 

nejrůznější badatelské úkoly, poznávačku i zábavné kvízy. Poté si s dětmi projdeme správné odpovědi. 

Vyhodnocení a předávání cen proběhne od 11:15 do 11:45 h. Děti si s sebou vezmou svačiny a psací potřeby. 

Týmy 

Bude se soutěžit ve týmech o celkovém počtu 3 - 5 členů, jak bude dětem vyhovovat (někdo rád pracuje ve 

větším týmu, někdo si vystačí se dvěma kamarády). Žádná ze soutěžních aktivit nebude postavena na tom, že by 



větší počet členů týmu znamenal výhodu (respektive 3 přírodovědně orientovaní členové týmu mohou mít větší 

šanci než 5 žáků, kteří nemají o téma zájem). 

Soutěž je rozdělena na dvě věkové kategorie: 

A: žáci 1. - 3. třídy 

B: žáci 4. - 6. třídy 

Registrace 

Registrační poplatek je 20 Kč za tým. Zároveň bude mít každé družstvo za úkol přinést obrázek o velikosti 

nejméně A3, který bude ilustrovat podzim v lese. Uměleckému zpracování se meze nekladou (listové koláže aj.). 

Obrázky budou po soutěži vystaveny v expozici Příroda hrou ve věži. 

Přihlášky družstev zasílejte prosím nejpozději do 28.10.2012 e-mailem na adresu: husak@muzeumvalassko.cz. 

Je nutné uvést : 

 název družstva, 

 počet členů družstva (3.-5. žáků), 

 jméno kapitána, 

 skupina (A: 1. - 3. třída; B: 4. - 6. třída), 

 kontakt na zodpovědného vyučujícího (jméno a e-mail).  

Aktuální seznam účastníků soutěže 
 

 

Těšíme se na vás! 

 

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ApxEn9o4hSmrdEJlUGxpQ1c3bkJseHpfeVRmcV93SUE

