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VÝSLEDKY 1. kola
korespondenčního semináře

Geografie nás baví

Děkujeme všem aktivním řešitelům za zaslání vypracovaných úloh a vybraných fotografií do prvního kola 
druhého ročníku geografického korespondenčního semináře! :-)

Sešlo se nám hned několik zajímavých a kvalitně zpracovaných řešení k problematice věkové struktury 
populace a k faktorům, které ji ovlivnily/ovlivňují/budou ovlivňovat. Nicméně i u těch nejpovedenějších úloh 
je vždy ještě co zlepšovat, proto jsme každému z Vás napsali do Moodle komentář blíže osvětlující hodnocení 
jeho práce, abyste příště mohli získat ještě vyšší počet bodů. :-)

Zároveň jsme se rozhodli zveřejnit některé z Vámi zaslaných fotografií, aby se ostatní řešitelé mohli do 
příštího kola inspirovat.

Zadání druhého kola našeho korespondenčního semináře máte již nyní na webových stránkách Geografie 
nás baví, případně v aplikaci Moodle k dispozici. Doufáme, že Vás tematicky zaujme obdobně či ještě více než 
naše první kolo a již teď se těšíme na Vaše zaslaná řešení! :-)

Pokud jste se ještě oficiálně nepřihlásili jako řešitelé korespondenčního semináře, prosím učiňte tak, 
abych Vám mohla všechny důležité informace posílat i na e-mail. Online přihláška je k dispozici na: 
https://goo.gl/Wnskow

Za organizátory,
Lenka Havelková
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Pořadí Jméno řešitele Škola
1. kolo 2. kolo 3. kolo celkem 

bodů
úloha foto úloha foto úloha foto

1 Novotný Petr G Pierra de Coubertina 76 26 102

2 Farion Jan G Vlašim 75 26 101

3 Samec Petr G Pierra de Coubertina 85 15 100

4 Vamberová 
Magdaléna – 84 15 99

5 Hrubý Tomáš Slovanské G, Olomouc 68 0 68

6 Míšek Vojtěch G Botičská 68 0 68

7 Mašatová Helena G Pierra de Coubertina 62 0 62

8 Peterková Lucie G Jablonec n. Nisou, 
U Balvanu 60 0 60

9 Balkhausen 
Maximilian G Říčany 0 26 26

10 Kolovratníková 
Helena G Říčany – 4 4

11– 23

Doležalová Markéta G Hladnov – – 0

Doubravová Zuzana G Opatov – – 0

Hermanová Tereza Klasické a španělské G – – 0

Jehličková Adéla G Na Vítězné pláni – – 0

Jílková Kateřina G Pardubice, Mozartova – – 0

Kadlec Daniel G Botičská – – 0

Mahdalík Jiří G Zlín – – 0

Marek Matouš G Rokycany – – 0

Straka Štěpán G U Libeňského zámku – – 0

Šajnarová Lucie G Omská – – 0

Šípošová Ľubica G Varšavská cesta – – 0

Volejníková Adéla G Na Vítězné pláni – – 0

Werner Michal G Elišky Krásnohorské – – 0

Zelinková Veronika G Arabská – – 0
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Autor fotogrAfie: Petr NovotNý

Fotografie zachycují setkání 4 generací 
a generační obměnu. Na fotografii vidíme 
4 generace jedné rodiny v ženské linii. Postupně 
bude každá z žen stárnout až do doby, kdy bude 
nejmladší dívka sedět na místě prababičky 
a chovat svou pravnučku. Je štěstí když v rodině 
fungují vztahy tak, jak mají a staří lidé nezůstávají 
sami opuštění. Mladí se k nim vrací se svými 
potomky, uznávají je a berou je za své vzory. 
Díky tomu se i staré nemocné prababičce vyvolá 
úsměv na tváři.

Autor fotogrAfie: Petr SAmec

Na této fotografii je zachycena potřeba si hrát, která je nejdůležitější 
u malých dětí. Každé malé dítě má potřebu objevovat svět okolo sebe 
a učit se nejrůznějším věcem. Všechny tyto věci se dítě může naučit na 
herním hřišti, kde setká s ostatními dětmi. Touto fotografií bych chtěl 
upozornit na fakt, že tato dětská potřeba je velmi důležitá. Mohu říct, 
že v Táboře se nachází docela hodně dětských hřišť. Bohužel ale bývají 
tyto hřiště často znečištěné a zastaralé, takže si myslím, že by město 
mělo investovat více do jejich renovace a údržby. Víceúčelová hřiště 
podporují rozvoj dětí.

AutorkA fotogrAfie: mAgdAléNA vAmberová

Moje fotografie vznikla v zimě roku 2013, k příležitosti 
vynášení smrtky v památkové rezervaci Betlém 
Hlinsko. Tento zvyk je jen jedním z mnoha, kterému 
se věnuje dětský folklórní spolek Vysočánek. Ten je 
obnovou ‚dospěláckého‘ Vysočanu, který v Hlinsku 
funguje již od roku 1965. Na obrázku můžeme 
vidět malé děti, účinkující právě v již řečené tradici. 
Nejenom, že jsem touto fotografií chtěla poukázat na 
to, že folklór a vše okolo něj není jenom pro staré, 
ale i mladí lidé se tomuto koníčku mohou, třeba 
právě díky Vysočánku, věnovat. Chtěla jsem, aby na 
fotografii byly právě děti, nejvzácnější složka lidské 
populace nejenom v mnoha vyspělých státech, jako 
například v České republice, ale i v Hlinsku. Složka, 
která je budoucností našeho národa, a přesto je stále 
užší a užší.
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