
Vážení pedagogové, milí žáci. Již tradičně Vás zveme na zimní kolo přírodovědné soutěže Jaloveček 
pro žáky 1. - 5. ročníků základních škol! 

Soutěž se uskuteční ve středu 20. a ve čtvrtek 21. února 2013 v prostorách vsetínského zámku a v 
expozici Příroda hrou ve věži. Tématem zimního Jalovečku budou Stopy naší zvěře. Zaměříme se na 
všechny pobytové znaky zvěře, tedy včetně stop, zbytků potravy, typů úkrytu a dalších znaků. Úkoly i 
aktivity v soutěži budou vycházet z obsahu učiva prvouky a přírodovědy základních škol, budou 
založeny na tvořivosti, přemýšlivosti a schopnosti spolupráce soutěžících. 

Program 

Sraz soutěžních družstev od 9.00 hod. do 9.25 hod. Zahájení soutěže bude v 9.30 hod. V soutěži na 
žáky čekají nejrůznější badatelské úkoly, poznávačka i zábavné kvízy. Děti si s sebou vezmou svačiny a 
psací potřeby. Konec soutěže bude ve 12 hod. 

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. Skupina A (1. - 2. třída) bude soutěžit ve středu 20. 2., 
skupina B (3. - 5. třída) ve čtvrtek 21. 2. 



Registrace 

Přihláškový formulář vyplňte zvlášť pro každý soutěžní tým na 
adrese: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dHdTTF9zMVJlOUNXeW1yUENKd
npXYXc6MQ#gid=0 nejpozději do 10.2.2013. 
 
Seznam zapsaných týmů najdete 
na https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0ApxEn9o4hSmrdHdTTF9zMVJlOUNXeW1yUENKd
npXYXc.  
Registrační poplatek je 15 Kč za soutěžícího. Pedagogický doprovod zdarma. Zároveň bude mít každé 
družstvo za úkol přinést obrázek o velikosti A4 nebo A3 na téma "Stopy, tlapky, otisky". Uměleckému 
zpracování se meze nekladou. Nejhezčí výtvory ze všech letošních kol Jalovečku budou na začátku 
příštího roku vystaveny v Malé galerii. 

Těšíme se na Vás! 
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