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Vyhodnocení programu s názvem
Ekologická soutěž
žáků základních škol II. stupně a víceletých gymnázií,
který se konal dne 21. 11. 2012 ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě
Ekoporadna ORSEJ
ve spolupráci se Střední
odbornou školou a středním odborným učilištěm
Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvkovou organizací
a s finančním přispěním Libereckého kraje připravila
21. 11. 2012 již 16. 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
pedagogy.
Všechna stanoviště byla doplněna o studenty 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.
Tady byla připravena další řada odborných stanovišť např. poznávačka invazních druhů
rostlin, hub a léčivých rostlin. K tomuto byly přiřazeny povětšinou testové otázky k tématům:
houby, zoologické znalosti a dovednosti, ekologické pojmy, Národní parky a chráněné
krajinné oblasti, účinky léčivých rostlin a také jeden praktický úkol – pod mikroskopem a
lupou.

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
13.00 – 13.30 Ukončení programu, vyhlášení výsledků a předání ocenění
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Stanoviště VMG
1. Zoologie obratlovců – připravil Ing. Vitáček
K vycpaninám a vzorkům v roztoku bylo úkolem přiřadit správné rodové nebo druhové jméno
dle zadání
Počet vzorků: 20
- zastoupení zejména regionálních druhů ryb, obojživelníků, plazů, ptáků, hlodavců a šelem
- 5 doplňujících testových otázek na téma obecné ochrany přírody a výskytu ohrožených
druhů na Českolipsku

2. Zoologie bezobratlých – připravil Bc. Blažej
Vždy jeden vybraný 3D model zástupce bezobratlých bylo úkolem zařadit do vyšších
taxonomických skupin
Počet modelů: 10
- zastoupení běžných druhů: vážka, kudlanka, včela, čmelák, mravenec, motýl, kobylka,
komár, pavouk, štír
- 1 otázka na přiřazování obrázků hmyzu k správnému rodovému jménu
- 1 otázka k přiřazení rodů ke hmyzu s proměnou dokonalou a nebo nedokonalou
- 10 doplňujících testových otázek na téma rozmnožování a života hmyzu
- 1 úkol na vyzkoušení si entomologických pomůcek (entomologických pinzet a exhaustorů):
ulovení cvrčka domácího nebo larvy brouka potemníka domácího
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3. Ekologie, ochrana krajiny – připravila Ing. Kaiserová
1. 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: 10
- druhy odpadu: kniha, mokrý papír, zrcadlo, léky, keramický hníček, CD nosič, nádoba na
motorový olej, sklenice, žárovka, kelímek od jogurtu
2. úkol bylo doplnění zda uvedené vzorky podléhají zpětnému odběru.
Počet vzorků: 5
- žárovka, obal od laku na vlasy, baterie, papírová krabice od elektrospotřebiče, zářivka
- 9 doplňujících testových otázek na téma odpadů, obalů a jejich třídění a obecné ochrany
přírody
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4. Geologie, mineralogie – připravil Petr Mužák
1. úkol se týkal uvedení správného názvu minerálu dle vzorku, pomůcky: lupa
Počet vzorků: 10
- křemen, biotit, kalcit, síra, živec, fluorit, malachit, azurit, pyrit, pyrop
2. úkol se týkal uvedení správného názvu horniny dle vzorku
Počet vzorků: 5
- pískovec, čedič, znělec, melafyr, vápenec
- 12 doplňujících testových, doplňovacích a přiřazovacích otázek na téma obecné geologie,
mineralogie, paleontologie a petrografie
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Ekologická soutěž probíhala celé dopoledne. Účastnilo se 32 družstev ze 16 různých
školských institucí – 3 gymnázia a 13 základních škol, až na gymnázium Děčín byly všechny
z Libereckého kraje.
Na výsledkové listině jsou znázorněna 1. 3 místa obou kategorií – gymnázií i základních
škol. Mezi základními školami zvítězila ZŠ a MŠ Zákupy, která ve výrazné konkurenci
obhájila prvenství již po 5.

Pro účastníky i pedagogy bylo připraveno občerstvení a malé svačiny. Odměnami
účastníkům se staly většinou odborné knihy o přírodě a ochraně životního prostředí, určovací
klíče, výuková DVD nebo pracovní listy zaměřené zejména na ohrožené a regionální druhy.
Všechna připravená stanoviště byla velmi zajímavá a prověřila znalosti žáků v rámci
rozličných přírodovědných oborů. Avšak zejména v oblasti třídění odpadů – obalů, do které
jsou každoročně mnoha institucemi vkládány významné finanční prostředky – se
deklarované znalosti rozhodně neprojevily. V následujících tématických programech bude
nutné se na tuto oblast výrazně zaměřit. Podobně dopadly i otázky ohledně zoologie
regionálních obratlovců a jejich ochrany.
Ekologická soutěž žáků základních škol II. stupně a víceletých gymnázií je součástí
Kalendáře vzdělávacích akcí resortu zemědělství a životního prostředí Libereckého kraje
2012.

V České Lípě 29. 11. 2012
Vypracovala:
Ing. Tereza Kaiserová
koordinátorka Ekoporadny ORSEJ
při Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě
Ing. Zdeněk Vitáček
ředitel VMG v České Lípě
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