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Ekologická sout ěž  
žáků základních škol II. stupn ě a víceletých gymnázií, 

 

který se konal dne 26. 11. 2014 ve Vlastiv ědném muzeu a galerii v České Líp ě. 
 
Ekoporadna ORSEJ  opět ve spolupráci 
se Střední odbornou školou a středním 
odborným učilištěm Česká Lípa, 28. října 
2707, příspěvkovou organizací 
a s finančním přispěním Libereckého kraje 
připravila 26. 11. 2014 18. ročník 
Ekologické soutěže žáků základních škol 
II. stupně a víceletých gymnázií. 
 
V Ambitu bývalého Augustiniánského 
kláštera, který patří ke komplexu 
Vlastivědného muzea a galerie v České 
Lípě (VMG) byla připravena 1. část 
ekologické soutěže, kterou tvořily čtyři 
stanoviště. Úkoly včetně testových, 
doplňovacích, přiřazovacích otázek a tzv. 
„poznávaček“ připravovali odborní 
pracovníci VMG a Ekoporadny ORSEJ.  
 
Slavnostní zahájení s uvítáním pedagogů 
a krátkým úvodem pana ředitele a zoologa 
VMG Ing. Vitáčka probíhalo v Biberově 
kapli. Zde byla také dětem vysvětlena 
pravidla a udělána prezence. Ve velké 
klubovně VMG bylo připraveno 
občerstvení pro doprovázející pedagogy. 

 

Letošním tématem bylo čtvero ro čních období a vztahy mezi organismy. 
 

Na všechna stanoviště byli přiděleni studenti již zmíněné spolupořádající SOŠ a SOU Česká 
Lípa, kteří dohlíželi na regulérnost soutěže a pomáhali při její organizaci. 
 

2. část programu probíhala v budově odloučeného pracoviště SOŠ a SOU, Lužická 588 
v České Lípě. Tady byla připravena další řada odborných stanovišť a poznávaček např. Život 
v lese (1. blok), Lesy ČR (1. blok), Ryby a obojživelníci ČR (2. blok), Vodní bezobratlí a 
biotický index (2. blok), Ptačí oblasti ČR (3. blok), Mokřadní biotopy (3. blok) a další.  
K těmto tématům byly přiřazeny povětšinou testové otázky vyžadující hlubší znalosti. 
 
Časový harmonogram 
 

8.00 Prezence a shromáždění účastníků v Ambitu Vlastivědného muzea a galerie v České 
Lípě (VMG) 
 

8.15 Slavnostní zahájení  v Biberově kapli  
 

8.30 – 9.30  
1. část ekologické soutěže – VMG  
4 stanoviště – časová dotace – každá část 15 minut 
 

10.00 – 12.00  
2. část ekologické soutěže - Budova odloučeného pracoviště SOŠ a SOU, Lužická 588 
v České Lípě 
 
13.30 Ukončení programu, vyhlášení výsledků a předání ocenění 



 3 

 
Zahájení ekologické sout ěže 
 

  
 
 
 
 
 
Stanovišt ě VMG 
 
1. Zoologie obratlovc ů a bezobratlých – p řipravil Ing. Vitá ček a Bc. Blažej 
 
Skupina A) – bezobratlí 
- teoretické otázky, přiřazování s využitím perokreseb 
- demonstrace Malayseho pasti, otázka na její použití 
 
Skupina B) – obratlovci 
K vycpaninám bylo úkolem přiřadit správné rodové a druhové jméno dle zadání a nově také 
biotop. Např. lipan podhorní, ropucha krátkonohá, čolek velký atd.  
 
Počet vzorků: 9 
- zastoupení zejména regionálních druhů obojživelníků, plazů, ptáků a savců 
 
- 4 doplňující testové otázky na téma pobytových značek a etologie běžných druhů 
Libereckého kraje př. bobr evropský, jezevec lesní, netopýr velký, ropucha obecná. 
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2. Myslivost– p řipravil Petr Mužák 
 
3 části: srst, lebky, anatomické části těl 
 - teoretické otázky 
- přiřazování 
 
 

  
 
 
 
3. Ekologie, ochrana krajiny – p řipravila Ing. Kaiserová 
 
1. úkol se týkal obecné ochrany přírody se zaměřením na druhy a chráněná území 
Libereckého kraje 
Počet otázek: 5 
- velkoplošná chráněná území okresu Česká Lípa 
- maloplošná chráněná území CHKO Lužické hory 
- ohrožené druhy fauny a flory Českolipska 
- geologické útvary Libereckého kraje 
 
2. úkol se týkal obecné ochrany přírody se zaměřením na faunu a floru 
Počet otázek: 5 
- chráněné a ohrožené druhy vyhlášené pro rok 2014 
- životní cyklus letounů atd.  
- původní a nepůvodní druhy fauny a flory v ČR 
 
3. úkol se týkal zařazení odpadu - obalů mezi tříděné či netříděné a doplnění správné barvy 
kontejneru nebo uvedení místa kam s odpadem, který se takto netřídí. 
Počet vzorků k určení: 16 
- druhy vypsaných odpadů- obalů:  plastové, papírové, skleněné, tetra-pack, bio odpad 
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4. Geologie, mineralogie – p řipravil Petr Mužák  
 
1. úkol se týkal určování paleontologických vzorků 
- např. amonit, trilobit, korál, ústřice, plavuň…  
 
2. úkol se týkal určování hornin a minerálů dle vzorků 
- např. pískovec, čedič, znělec, břidlice, kalcit, křemen, pyrop…  
 
3. úkol se týkal práce s UV aktivními minerály 
- připravené vzorky 
 
4. úkol - doplňující testové, doplňovací a přiřazovací otázky na téma obecné geologie, 
mineralogie, paleontologie a petrografie 
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Ekologická soutěž probíhala celé dopoledne. Účastnilo se 32 družstev z 18 různých 
školských institucí – 2 gymnázia a 16 základních škol. 
 
Na výsledkové listině jsou znázorněna 1. místa za gymnázia a základní školy. Dále bylo 
souhrnně hodnoceno 2. a 3. místo. Mezi základními školami opět zvítězila ZŠ U Lesa se 
silným týmem. A mezi gymnázii obsadili 1. místo žáci z České Lípy.  
 
 

 
 
Pro účastníky i pedagogy bylo připraveno občerstvení. Odměnami vítězům byly odborné 
knihy o přírodě a ochraně životního prostředí, monografie a určovací klíče. 
Všechna připravená stanoviště byla velmi zajímavá a prověřila znalosti žáků v rámci 
rozličných přírodovědných oborů. Vzhledem k minulým ročníkům, kdy byla problematika 
odpadů zařazena poprvé, byl znát veliký posun a je zřejmé, že se pedagogové otázkami 
z dřívějších let zabývají. Témata regionální ochrany a znalosti zoologie jsou bohužel pořád 
nedostatečně probírána. 
 
Ekologická soutěž žáků základních škol II. stupně a víceletých gymnázií je součástí 
Kalendáře vzdělávacích akcí resortu zemědělství a životního prostředí Libereckého kraje 
2014. 
 
 
 
 
 
 
V České Lípě 5. 12. 2014 
 
Vypracovala: 
Ing. Tereza Kaiserová 
koordinátorka Ekoporadny ORSEJ 
při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě  

Ing. Zdeněk Vitáček 
       ředitel VMG v České Lípě 

 


