
 

Ve dnech 20. a 21. února byl vsetínský zámek plný mladých přírodovědců. Odehrávalo se zde zimní 

kolo již tradiční přírodovědné soutěže Jaloveček s podtitulem „Stopy naší zvěře.“ A že těch stop bylo 

opravdu požehnaně! Už při úvodním povídání se děti seznámily s tím, jak vyrobit sádrový odlitek 

stopy, ale také, že stopou může být i zbytek medvědí potravy, vlčí vytí či příbytek jezevce. Následoval 

soutěžní test, kdy žáci za pomoci hravých úkolů zjišťovali nejrůznější přírodní tajemství. Nejvíc si však 

děti oblíbily další část soutěže, kdy hledaly po zámku skryté stopy zvěře, určovaly je a řešily 

badatelské úlohy. Ještě před vyhlášením výsledků se soutěžící dozvěděli správné řešení úloh a 

následovalo slavné udílení diplomů a cen. 

Zimního kola se zúčastnilo přes 100 žáků základních škol z celého okresu Vsetín. První den – 20. února 

soutěžily družstva dětí 1. a 2. tříd. Na třetím místě se umístilo vsetínské družstvo Veverčáci ze ZŠ 

Sychrov a na druhém místě Chorynští bobři ze ZŠ Choryně. Zasloužený zlatý diplom si odnesli členové 

družstva Jezevci ze ZŠ pro sluchově postižené. Ve čtvrtek 21. února pak soutěžili žáci 3. – 5. ročníků. 

Třetí místo obsadili Sokolové ze ZŠ Valašské Polanka, druhé místo Javořická klíšťata ze ZŠ Halenkov a 

první místo vybojovali Lesní stopáci ze ZŠ Choryně. Všechna družstva však byla moc šikovná a proto si 

ceny odnesli všichni účastníci soutěže. Odnesli si ale také plno nových poznatků o stopách a dalších 

pobytových znacích zvěře.  

Velké poděkování patří všem, kdo se na akci podíleli, pomáhali při ní a také ji podpořili. Za ceny 

děkujeme týdeníku Jalovec a občanskému sdružení Líska. Děkujeme také paním učitelkám za pomoc 

při organizaci.  

Milí mladí znalci přírody, na dalším kole soutěže Jaloveček nashledanou!   

Mgr. Jan Husák 



za organizátory 

 

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.



















 


