
Výsledky soutěže Přírodovědný klokan 2017 - 2018 v okrese
Brno:yenkov

Y ážené kolegyně a kolegové, milí žáci,
máme za sebou další, jlž dvanáctý ročník Přírodovědného klokana, kteti proběhl ve
sředu L1,. řijna 2017 veškolách okresu Brno-venkov (podobně jako jinde v Čn;
v tradičních kategoriích Kadet (8. a 9. ůidy, tercie, kvarty) a Junior (I. a Il.ročníky,
kvinty, sexty). Soutěž ve svém 12. ročníku je již vcelku tradiční, po vzoru
Matematického klokana s obdobnou otgatizací si klade za cfl, hlavně vzbudit zájem
žák:iu a studentů o přírodovědné obory. Letos, na rozdfl od předchozích le| není
Přírodovědný klokan zařazen do soutěží vyhlašovaných MŠMT, doufejme, že tato
situace vznikla nedopatřením a v příštích letech (podobně jako je Matematický klokan
v kategorii A) bude soutěž na celostátrú úrovni podporována. V této souvislosti se

sluší poděkovat za pomoc }ednotě českých matematiků a íyzik'ů, která letos věnovala
odměny pro nejlepší soutěžící v krajích.

Termín konání Přírodovědného klokana se ustálil na podzim (říjen), kvůli
rovnoměrnému rozložen1 soutěží v různých oborech během školního roku
a i v budoucnu se s ieho konáním znovu počítá.

V jednotlivých kategoriích Přírodovědného klokana se v letošním jedenáctém ročníku
zúčastnily tyto počty soutěžících:

Kadet............. .................... 855

funior .....................1"1"2

Celkoaý počet řešitelů soutěže o okrese je tedy 967. I

Tohoto pěkného počfu účastníků dosáhly následující zúčasfirěné školy (v abecedním
pořadí):
Základni školy:
Bílovice nad Svitavou, Dolní Loučky, Deblín, Drásov, Kuřim, Tyršova, Loděnice,
Mění..r, Ořechov, Oslavany, Pohořelice, Sokolrrice, Střelice, Tišnov, 28.Iíjna, Vranovice,
Zbr aslav, Zbý šov, Žď ár ec, Židl ochovice.

Gymnázia z G a ZL]ŠŠhpanice,G Židlochovice.

Nejlepší tři účastníky v každékategorii v rámci okresu Bmo-venkov najdete po
shromáždění výsledků a vyhodnocení níže.

Výsledky soutěže v rámci celé republiky se objeví po jejich shrnutí a zpracováni
nawebu Přírodovědného klokana: www.kag.upol.cz/pňrodovednyklokan/, kde
můžete získati další informace o soutěži.

Komise matematických soutěži (kteráPřírodovědného klokana v našem okrese

zajišťuje) děkuje touto cestou všem účasbíkůrn za pozornost a snahu, kterou soutěŽi

věnovali, učitelům a ředitelům za organizaci soutěže na školách a pečlivé zpracovémi
jejích wýsledků a těší se na rlčast v některé z dalších soutěží, např. Matematický klokan
v březnu 20]"8 nebo ve ].3. ročníku soutěže Přírodovědný klokan 2018 _2019.

Mgr. Petr Přikryl, pet.prikryl@gmail.com

okresní důvěrník 
"soutěže Přírodovědný klokan



KATEGOME KADET

3 nejlepší řešitelé:

KATEGOME JaNIOR

Nejlepší řešitelé s nejvyšším počtem bodů (3 místa):

a MS Střelice, Komenského 2,

a MS Střelice, Komenského 2,

Gymnózium a Z(Iš šlapanice, p. o.,
Riegrova 17, Šlapanice, 664 51

Petr Hodovský sexta Gymnázium Židlochovice, Tyršova 400,
Židlochovice,667 07

82

Filip Konstant kvinta Gymnázium a ZUŠ Štapanice, p. o.,
R.iegrova 17, Šlapanice, 664 51

82
§

Ondřej Roukal sexta Gymnózium a ZIJŠ Šlapanice, p. o.,
Riegrova 17, Šlapanice,664 51

82

František slonek kvinta Gymnázium a ZUŠ Štapanice, p. a,
Riegrova 17, Šlapanice,664 51

/5

sóra Tučková sexta Gymnózium a ZUŠ Štapanice, p. Óu
Riegrova 1 7, Šlapanice, 664- 5 1

75

Patrik Sípek kvinta Gymnázium Židlochovice, Tyršova 4 00,
Židlochovice,667 01

74

Adéla Hrabálkovó sexta Gymnózium a ZUŠ ŠIapanice, p. o.,
Riegrova 17, Šlapanice.664 51

74


