Výsledková listina soutěže Hádej, co jsem za zvíře ?
Ve dnech 20. – 21. 11. 2013 se konal v DDM Jednička další ročník přírodovědné poznávací
soutěže „Hádej, co jsem za zvíře“ (dříve „Co je to za zvířátko?“). Je škoda, že se jí nezúčastnil větší počet
škol. Stav přihlášených byl téměř totožný s loňským ročníkem - zúčastnily se dvě třídy ze Základní školy
Schulzovy sady Dvůr Králové a tři třídy ze ZŠ Bílá Třemešná v celkovém počtu 98 žáků.
Úkolem dětí bylo poznat z obrázků 20 zástupců převážně naší, částečně i světové fauny.
Každý z poznaných živočichů byl ohodnocen 1 bodem, další ½ bodu bylo možno získat za určení
druhového jména. Pro celkový výsledek bylo ale rozhodující jméno rodové, druhové mělo pomocnou
funkci při rovnosti bodů.
Neznalost základních zástupců naší fauny byla u mnoha dětí až zarážející. Naopak překvapili
někteří jedinci z nižších ročníků, kteří prokázali až nečekané znalosti a bezpečně bodově předstihli své
starší soupeře.
V následujícím přehledu nejúspěšnějších žáků najdete vždy tři nejlepší z každé zúčastněné třídy
s bodovým hodnocením.
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Jiří Přibyl
Alžběta Teperová
Zuzana Michková
Rozálie kosinová
Dan Jarolímek.
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Celkovým vítězem soutěže bez rozdílu kategorie se stal A l e x a n d r C h r o m ý ze 2. třídy
Základní školy Bílá Třemešná, který správně určil všech 20 živočichů (!) a u sedmi z nich uvedl i
druhové jméno.
Školám děkujeme za účast, všem žákům za snahu, těm nejlepším gratulujeme.
Bc. Vladimír Jiřička

