NA VSETÍNSKÉM ZÁMKU PROBĚHLO PODZIMNÍ KOLO PŘÍRODOVĚDNÉ SOUTĚŽE JALOVEČEK
Dne 8. listopadu 2013 se vsetínský zámek naplnil spoustou mladých přírodovědců. Odehrávalo se zde totiž
podzimního kolo tradiční přírodovědné soutěže Jaloveček s podtitulem „Houby a lesní plody.“ Díky probíhající
výstavě živých hub měly děti jedinečnou možnost skloubit své zkušenosti a znalosti s živými exponáty.

Už při úvodním povídání se soutěžní družstva dozvěděla, co se děje s přírodou na podzim nebo proč rozlišujeme
jedlé, nejedlé a jedovaté lesní plody. Následoval soutěžní test plný doplňovaček a kvízů.

Nejvíc si však děti oblíbily praktickou část soutěže, kdy měly za úkol určovat druhy hub a lesních plodů ve výstavě hub
a ve věži vsetínského zámku. Novinkou byla také chuťová poznávačka či skládání pexesa na čas. Nechybělo
samozřejmě vyhlášení vítězů a slavnostní udílení diplomů a cen.

Podzimního kola se zúčastnilo 130 žáků základních škol z celého okresu Vsetín. Soutěžilo se ve dvou věkových
kategoriích. V kategorii mladší žáci (1.- 2. třída) se na třetím místě umístilo družstvo Houbaři ze ZŠ pro sluchově
postižené z Valašského Meziříčí se ziskem 97 bodů. Družstvo Kůzlátka ze ZŠ v Neubuzi vybojovalo druhé místo (103
bodů) a vítězné první místo získalo vsetínské družstvo Cvrčci ze ZŠ Trávníky (107 bodů).

V kategorii starších žáků ze 3. – 5. tříd ZŠ se na třetím místě umístili Lesní stopáci ze ZŠ Choryně (127 bodů), družstvo
Berani ze ZŠ Neubuz skórovali se 128 body a obsadili tak druhou vítěznou pozici. A na prvním místě zazářil dívčí tým
Holubjanky ze ZŠ ve Valašské Bystřici se ziskem 135 bodů.

Soutěžní týmy si s sebou také přinesly umělecké výtvory, které v rámci přípravy na soutěž vyráběly ve školách.
Obrázky si během soutěže navzájem hodnotily pomocí kaštanů. Nejvíce kaštánků získal obrázek družstva Borůvky ze
ZŠ Trávníky – nad tímto nádherným dílkem smekli i porotci. Na stříbrném a bronzovém místě se umístilo družstvo
Kůzlátka z ZŠ Neubuz a Bedláci ze ZŠ Janová. Všechny obrázky byly opravdu povedené, proto se porota rozhodla
udělit cenu poroty obrázkům družstva Bedláci z Janové a obrázku s ježkem dětí ze ZŠ Sychrov. Na všech výtvorech je
vidět, že si děti pod vedením svých milých učitelů daly opravdu záležet. Obrázky budou vystaveny ve věži vsetínského
zámku.

Krásné výtvory soutěžních družstev

Vítězný obrázek dětí ze ZŠ Trávníky
Velké poděkování patří všem, kdo se na akci podíleli, pomáhali při ní a také ji podpořili. Za ceny děkujeme
občanskému sdružení Líska a Muzeu regionu Valašsko, p.o. Děkujeme také paním učitelkám za pomoc při organizaci,
za přípravu dětí na soutěž a samozřejmě také samotným soutěžícím za nadšení, s jakým se do soutěžního klání
pustili.

Milí mladí znalci přírody, na dalším kole soutěže Jaloveček nashledanou!
za organizátory
Mgr. Jan Husák

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 dvou etapách- podzimní 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.

