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Súťaže

Vedomostná súťaž Hypericum nie je žiadnym nováči-
kom. Napriek množstvu iných zaujímavých súťaží sa
pevne zapísala do povedomia detí a ich učiteľov. Viacerí
sa možno pýtajú – prečo práve Hypericum? Nuž preto,
že Hypericum, ako isto viete, je latinským názvom lieči-
vej rastliny ľubovník. Ak svoj kraj chceme poznávať i
ľúbiť, preto tát o súťaž, ktorá sa zameriava na poznávanie
prírody, ale aj kultúrnohistorických zaujímavostí jednotli-
vých regiónov, dostala názov Hypericum.

V jarných mesiacoch tohto roku šesť stredísk envi-
ronmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného
prostredia (SEV Dropie, SEV Drieňok, SEV Banská Štiav-
nica, SEV Žilina, SEV Košice, SEV Regetovka) zorganizo-
valo regionálne kolá súťaže Hypericum. Pozvali na ne
de ti vo veku 10 – 15 rokov zo základných škôl a 8-
ročných gymnázií vo svojich regiónoch. Svoje Hyperi-
cum organizovala aj Správa Národného parku Nízke Tat-
ry. Víťazné družstvá siedmich regionálnych súťaží sme
pozvali na júnové finále – celoslovenské kolo Hypericum
2004.

Pre toto podujatie sme si vybrali krásny slnečný deň
23. júna 2004 v SEV Ekocentrum Drieňok na Teplom
vrchu. Témou tohtoročného celoslovenského kola bol
lesný ekosystém, na ktorý boli zamerané aj súťažné
otázky. Úlohou súťažiacich bolo prejsť vytýčenú trasu,
na ktorej bolo 5 stanovíšť. Na každom stanovišti museli
zodpovedať súťažné otázky. Na prvom stanovišti pozná-
vali živočíchy podľa ich hlasov. Druhé stanovište sa
sústredilo na lesný ekosystém, tretie na poznávanie
lesných bylín a drevín, na štvrtom stanovišti deti určova-
li živočíchy podľa obrázkov. Piate st anovište sme ten-
tokrát nevenovali konkrétnemu regiónu Slovenska, ale
v súvislosti s tohtoročným vstupom našej krajiny do
Európskej únie práve poznávaniu krajín EÚ.

Deti prišli na Teplý vrch
dobre pripravené. Súťažili v
družstvách, učili sa praco-
vať v tíme, navzájom si po-
máhať. Všetci sa snažili zo
všetkých síl. Dávali hlavy
dokopy a radili sa o správ-
nej odpovedi, dokonca nie-
kedy prišlo aj na výmenu
názorov, kto má pravdu. Ale
čísla nepustia, vždy je
niekto prvý a ostatní až za
ním. Takže keď porota za-
sadla, spočítala body, do-
spela k nasledovným poč-
tom bodov a záverečnému
poradiu:

1. miesto – ZŠ Jenisejská,
Košice (SEV Košice) - 38,5
bodov

2. miesto – 8-ročné gymná-
zium, Rimavská Sobota (SEV Drieňok) - 37,5 bodov

3. miesto – ZŠ Čachovský rad, Vrútky (SEV Žilina) - 36,5
bodov

4. miesto – ZŠ Nitrainske Hrnčiarovce (SEV Dropie) - 34,5
bodov

5. miesto – ZŠ Chmeľová, okr. Bardejov (SEV Regetovka) -
31,5 bodov

6. miesto – ZŠ Nemecká (NAPANT) - 28,5 bodov
Dobojované, rozhodnuté. Súťaž sme slávnostne uko-

čili vyhlásením výsledkov. Deti ale už vedeli, že cena
za ich vedomosti a snahu ich ešte len čaká, a že sa
nevidia poslednýkrát. Všetci finalisti totiž dostali ako
cenu týždenný pobyt v letnom environmentálne orien-

Hypericum 2004... vzrušujúce, napínavé,
kamarátske a veselé poznávanie prírody

Deti prírode 2004
Slovenská agentúra životného prostredia, Slovenský

poľovnícky zväz a Združenie lesníčiek dokázali, že ochra-
na prír ody ešte stále spája a nerozdeľuje. Ich spoločná
súťaž pre žiakov základných škôl vo veku 10 až 15
rokov pod názvom Deti prírode sa konala 11. septembra

tovanom tábore v SEV Regetovka. Okrem toho, prvé tri
družstvá dostali možnosť reprezentovať SAŽP na súťa-
ži Deti prírode 2004, kde si zmerali sily s najlepšími, ktorí
vzišli z podobných súťaží organizovaných Slovenským
poľovníckym zväzom a Združením lesníčiek Sloven-
ska. Všetci sme im držali palce. A ako to dopadlo?
Dozviete sa, čít ajte ďalej. My sa však už dnes t ešíme
na stretnutia v roku 2005, opať budeme súťažiť na
Hypericu, bude to opäť niečo iné, nové. Ale určite to
bude rovnako vzrušujúce, napínavé, poučné, ale aj ka-
marátske a veselé.

RNDr. Soňa Bognárová

v priestoroch SEV Teplý vrch a na trase náučného chod-
níka Drieňok.

SAŽP reprezentovali tri víťazné družstvá z celo-
slovenského kola súťaže Hypericum 2004. Tento ročník
bol výnimočný aj natáčaním stej relácie poľovníckeho

magazínu Slovenskej tele-
vízie Halali. Pri tejto príleži-
tosti bola súťaž ukončená
malou recepciou.

Deň pred začatím súťa-
že sa organizátori i samot-
ní účastníci stretli v SEV
Drieňok na Teplom vrchu.
Po úvodných organizač-
ných pokynoch si všetci
„hodili klbkom”, t. j. každý,
kto držal klbko sa predsta-
vil a hodil ho ďalej, pričom
sa neprestal držať kúska
odmotaného špagátu. Na
záver vznikla sieť, ktorá
v tomto prípade symboli-
zovala hlavnú myšlienku
súťaže: spoločnú a prepo-
jenú ochranu prírody.

Presun súťažiacich na trasu náučného chodníka Drienčanský kras, na ktorom sa nachádzalo 6 stanovíšť

Slávnostné odovzdávanie cien Deti prírode 2004

Súťažný deň sa začal písomným testom, ktorý preve-
ril vedomosti mladých účastníkov v oblasti poľovníctva,
živej a neživej prírody. V rámci tejto časti súťaže deti
poznávali aj hlasy vybraných živočíchov. Druhá časť
súťaže sa odohrávala na 6 stanovištiach priamo v teréne,
na trase náučného chodníka Drienčanský kras. Praktic-
ké poznávanie cicavcov, pernatých dravcov, určovanie
rastlín a drevín, otázky s témou biotopy, voda a anorga-
nická príroda čakali na správne odpovede žiakov. Po
absolvovaní celej trasy netrpezliví súťažiaci už čakali na
výsledky súťaže.

Účastníci sa hodnotili jednotlivo, ale aj v 3-členných
družstvách. Víťazkou sa stala Andrea Sláviková z Dolnej Maríko-
vej. Na druhom mieste sa umiestnil Roman Riljak z Dolnej Maríko-
vej a na treťom mieste minuloročná víťazka Lucia Braciníková
z Pezinka. V súťaži družstiev vyhralo družstvo Združenia lesníčiek
STRAKA. Nasledovalo družstvo Združenia lesníčiek JAZVEC a druž-
stvo OKO SPZ Pezinok. Organizátori súťaže odovzdali súťa-
žiacim ceny, dohodli sa na spolupráci pri prípr ave ďalšie-
ho ročníka súťaže a pri krásnom slnečnom počasí,
v malebnej prírodnej scenérii Teplého vrchu sa rozlúčili
s účastníkmi spoločným pokrikom: „Prírode zdar!”

Mgr. Jana Šimonovičová
Foto: autorka




