
Zpráva o výsledcích prezentační soutěže žáků základních a středních škol Jihočeského kraje: 

 

Dne 11.5.2018 se v Českých Budějovicích uskutečnila prezentační soutěž žáků základních a 

středních škol Jihočeského kraje na téma BÁDÁME O VŠEM, CO NÁS BAVÍ. 

Pořadatelem byla Jč.skupina Klubu ekologické výchovy. Velmi děkujeme Vysoké škole evropských 

a regionálních studií, která propůjčila pro soutěž prostory jedné z poslucháren. 

Jednotlivci nebo dvojice měli za úkol připravit a přednést prezentaci o průběhu a výsledcích vlastní 

badatelské práce na zmíněné téma. 

Účast byla poměrně vysoká - soutěžilo celkem 21 žáků ze 7 ZŠ a 7 žáků ze 3 SŠ. Vyslechli jsme 

celkem 21 prezentací (14 ze ZŠ a 7 ze SŠ). Úroveň prezentací i jejich přednesu byla vysoká a 

vcelku vyrovnaná, bohužel, knižní odměny mohli obdržet jen ti nejlepší. Vybrala je komise složená 

z organizátorů a ze zúčastněných pedagogů, doprovázejících žáky jednotlivých škol. 

 

V kategorii ZŠ se umístili: 

 

1. místo :Miroslava Dvořáková - ZŠ Chýnov - s prezentací: 1948-výročí úmrtí E.Beneše+Benešova 

             + Lukáš Svěchota                                              vila 

 

2.místo :Maya Čuchna           - ZŠ SNW Kunžak -s prezentací: Projevilo se globální oteplování 

             + Klára Pechová                                                na množství a frekvenci srážek v Kunžaku? 

 

3. místo obsadily 2 prezentace: 

            - Petr Vágner               - ZŠ Choustník - s prezentací: Udržitelný turismus v místním regionu 

            + Matouš Vančata    

 

           - Jaroslav Bače          - ZŠ Volyně - s prezentací: Chov okrasného ptactva (vlastní zkušenosti)  

 

 

V kategorii SŠ byla udělena jedna 1.cena a dvě 2.ceny: 

 

1.místo: Ondřej Turek       - SLŠ Písek  - s prezentací: Proměny krajiny v místě mého bydliště 

                                                                               za posledních 100 let  

  

2.místo: Klára Nacházelová - sGY Tábor - s prezentací: Můj výzkum v oblasti ochrany staveb před  

                                                                               působením sinic a řas  

 

            Matyáš Rákosník   - SLŠ Písek - s prezentací: Život dětí a mládeže před 100 lety a dnes 

 

 

Pochvala ale náleží všem, kteří se zúčastnili a věnovalli svůj čas užitečným aktivitám !!! 

 

                                                                                    Ing.Kaňková - předsedkyně jč.skupiny KEV 


