
Přírodovědné soutěže  

Žáci ze ZŠ Hranické se pravidelně účastní soutěží s přírodovědnou tématikou. 

V tomto školním roce se opět zapojili do soutěže Naší přírodou, kterou pořádá 

Biologické stanice v Přerově, a je zaměřená na ekosystémy naší přírody. Soutěží se 

v oboru společenstvo lesa, společenstvo vod a okolí, společenstvo polí, luk a pastvin 

a společenstvo lidských sídlišť. V říjnu proběhlo školní kolo a vybraní žáci se začali 

připravovat na okresní kolo. To proběhlo v úterý 29. 11. 2022. Výkony soutěžících 

byly velmi vyrovnané, často rozhodovalo minimální množství bodů. V tabulce jsou 

uvedené výsledky. 

 6. a 7. třída 8. a 9. třída 

Společenstvo lesa Tereza Hostášková 7. A 
4. místo 

Karolína Chovancová 9. A 
3. místo 

Společenstvo vod a 
okolí 

Alena Štěpánová 6. A 
5. místo   

Adam Bezděk 8. A 
2. místo   

Společenstvo polí, luk 
a pastvin 

Marie Škapová 7. A 
1. místo 

Viktorie Valdmanová 9. B 
2. místo   

Společenstvo lidských 
sídlišť 

Tereza Hostášková 7. A 
3. místo 

Nela Hercíková 9. B 
1. místo 

 

Na okresní kolo se připravoval i David Stratil z 6. A, který bohužel onemocněl a 

nahradila ho v prostředí lidských sídlišť Tereza Hostášková. Žáci na prvním místě 

postoupili do finálového kola a zajistili si účast na odměnovém výletě, který pořádá 

pro všechny finalisty Biologická stanice. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Další akcí, která proběhla začátkem prosince, bylo první kolo školní soutěže Hrátky 

s přírodou. Zapojilo se 32 žáků 2. stupně, kteří řešili tajenky, spojovačky, testy a to 

vše na téma příroda.  

Nejvíc bodů získali: 

6. ročník – A. Štěpánová, K. Přibyl a D. Stratil 

7. ročník – M. Škapová, T. Hostášková 

8. ročník –  A. Bezděk, V. Halas, P. Bartošek, M. Pavlík a M. Dohnal 

9. ročník – N. Hercíková, K. Chovancová, M. Pinček, V. Valdmanová, A. Räber,          

L. Nováková a K. Brussová 

Všichni zapojení žáci získali body do hodnocení přírodovědných soutěží. Nejlepší 

přírodovědci  z každého ročníku vyrazí v červnu na odměnový výlet do ZOO. Další 

body se budou rozdávat za přírodovědné soutěže, které proběhnou v druhém 

pololetí. Čeká nás soutěž o lese YPEF, druhé kolo Hrátek s přírodou, fotografická 

soutěž. 

 

 

                                                                                                        Mgr. Lenka Fišbachová 

 


