
Ekolympiáda 2015 

Ve středu 23. září 2015 jsme se s naším tříčlenným družstvem (Lucie Hřebačková 

z primy A, Katka Maláníková z tercie A a já, Kristýna Búřilová ze sekundy A) a paní profesorkou 

Bergovou přijely zúčastnit již 9. ročníku Ekolympiády, která se konala na Purkyňově Gymnáziu 

ve Strážnici. 

V jedné třídě se nás sešlo celkem sedm tříčlenných družstev. Když jsme se trochu rozkoukali, 

přišel nás přivítat pan profesor, který byl zároveň součástí poroty a který celou akci organizoval. 

Z jeho povídání jsme se dozvěděli, že se celá soutěž skládá ze tří částí – ze znalostního testu, 

praktických úkolů v okolí a uvnitř zámeckého parku a z projektu s  názvem „Ekoškola“. 

Jako první přišel na řadu test. Obsahoval celkem 20 otázek týkajících se biologie, vody a řek, 

ovzduší a samozřejmě ekologie. Velká výhoda byla, že jsme pracovaly jako tým, takže jsme si 

mohly vzájemně pomáhat a radit. Po odevzdání testu jsme se vydaly plnit úkoly do zámeckého 

parku. Vyšlo nám hezké slunečné počasí, takže jsme si to v přírodě náramně užily. Plnily jsme 

úkoly ze zeměpisu, chemie, fyziky, botaniky atd. Po splnění všech úkolů jsme se pomocí mapy 

úspěšně vrátily do školy. Když jsme přišly do třídy, dostaly jsme papír a zadání Ekoškola. Cílem 

bylo vymyslet projekt školy tak, aby obsahoval různá ekologická opatření, jejichž cílem mělo být 

co nejlepší využívání přírodních zdrojů.  Když jsme měly všechny nápady sepsané, pustily jsme se 

do práce. Po dokončení jsme projekt odevzdaly a šly jsme se naobědvat do školní jídelny. 

Po obědě bylo vyhlášení dlouho očekávaných výsledků.  

1. místo:  Církevní ZŠ Veselí nad Moravou – 137 bodů 

2. místo:  ZŠ Prušánky – 124 bodů 

3. místo:  Gymnázium Hodonín – 123 bodů 

Myslím, že se nám to povedlo. Přijely jsme si to sem hlavně užít a ještě se nám podařilo skvěle se 

umístit. Byla to velká zábava a já doufám, že pojedeme i příští rok!! 

Kristýna Búřilová, s2A 

schválila: Mgr. Bergová 

 

 


