
PŘÍRODOVĚDNÁ SOUTĚŽ JALOVEČEK 2012 – PODZIMNÍ KOLO 

Dne 8. a 9. listopadu 2012 proběhla na vsetínském zámku přírodovědná soutěž Jaloveček. Účast byla hojná 

– celkem se zúčastnilo 171 žáků z 11 základních škol našeho regionu. 

Roční doba nám napověděla volbě tématu soutěže, kterým byl „Podzim v lese“. Už ve svých školách se děti 

pilně připravovaly – pro zápis do soutěže vytvořily ve tří až pětičlenných týmech obrázky a koláže, které 

ilustrují podzimní lesy Valašska. Tato umělecká dílka budou k vidění v expozici Příroda hrou v zámecké věži 

až do jara 2013.  

 

    



Soutěžilo se v areálu celého zámku – ve Mramorovém sálu proběhlo zahájení a motivační povídání o 

podzimních měsících a přírodě. První částí soutěžního klání byl test, při kterém si děti tříbily nejen své 

přírodovědné znalosti, ale také schopnost kombinovat, tvořivě myslet a argumentovat. Poté se žáci 

přesunuli do věže, kde na ně čekaly hravé a badatelské úlohy. Zkoumali, proč se na podzim barví listí a co 

za to může; poznávali podzimní zvířata i houby a také slyšeli troubení jelenů v říji!  

   

   

Ještě před vyhlášením výsledků se děti dozvěděly správné odpovědi. Následovalo to nejradostnější – 

předávání cen. První místo ve skupině A (1. - 3. třída) obsadilo ve čtvrtek družstvo Medvědi ze ZŠ pro 

sluchově postižené ve Valašském Meziříčí, jejichž výkon je třeba ocenit. V pátek se na první místo skupiny A 

probojoval tým Lískulky ze ZŠ Valašská Bystřice. Ve starší kategorii B (3. – 6. třída) obsadilo ve čtvrtek zlatou 

pozici Čtvrté družstvo ze ZŠ Jablůnka a v pátek tým Puštíci ze ZŠ Hošťálková. 

   

Družstev bylo tolik, že výpisem stříbrného a bronzového umístění bychom se zahltili. Úplný seznam 

družstev proto naleznete na  

http://media.muzeumvalassko.cz/mrv/media/data/ostatni/ostatni-jalovecek-2012.pdf.  

http://media.muzeumvalassko.cz/mrv/media/data/ostatni/ostatni-jalovecek-2012.pdf


Vítězná družstva si domů odnesla hodnotné ceny, ale zkrátka nepřišly ani týmy, které se na stupních vítězů 

neumístily. Vítězi akce totiž byly vlastně všechny týmy, které se zúčastnily. Pro své soutěžní nadšení si 

z akce děti odnesly nejen spoustu nových znalostí o přírodě, ale také zjištění, že týmová spolupráce se 

vyplatí a že i podzim je veselým a krásným ročním obdobím.  

 

 

 



Velké poděkování patří všem, kteří soutěž pomáhali organizovat, také týdeníku Jalovec za podporu celé 

akce. Dík patří také paním učitelkám zúčastněných škol za skvělou přípravu dětí a za pomoc při opravě 

soutěžních testů.  

Milí znalci podzimní přírody, budeme se na vás těšit při dalším, tentokrát zimním kole soutěže Jaloveček, 

která proběhne 20. – 22. 2. 2013 opět u nás na zámku! 

 

Soutěž Jaloveček je celoroční aktivita naplňující cíle průřezového tématu Environmentální výchova a 

procvičující učivo prvouky a přírodovědy žáků 1. - 6. ročníků ZŠ v souvislostech. Probíhá každý školní rok ve 

třech etapách- podzimní, zimní a jarní. Rozvíjí vybrané klíčové kompetence, zejména pak kompetence k 

řešení problémů. Zaměřuje se na témata vycházející z RVP. Organizátorem soutěže je Muzeum regionu 

Valašsko. 

 

Více informací o soutěži naleznete na http://muzeumvalassko.cz/modrasek/zamek-vsetin/soutez-jalovecek/. 

http://muzeumvalassko.cz/modrasek/zamek-vsetin/soutez-jalovecek/

