
Městská knihovna Tábor ve spolupráci se VOŠ a SZeŠ Tábor a Botanickou zahradou 

VOŠ a SZeŠ Tábor připravila literární soutěž 

ZNÁM KŘIŠŤÁLOVOU STUDÁNKU 

ANEB 

VODA V BOTANICKÉ ZAHRADĚ 

„Vodu neoceníme, dokud nám nevyschne studna, a to platí o všem v životě.“ (Benjamin 

Franklin) 

V botanické zahradě při VOŠ a SZeŠ v Táboře byly v roce 2019 za podpory města Tábor 

realizovány 4 projekty: bylinková zahrada v botanické zahradě, revitalizace jezírka v 

botanické zahradě, ekologické pěstování růží v botanické zahradě (růže v botanické 

zahradě byly tématem naší soutěže v roce 2017) a pracovní listy - přírodní zahrada v 

botanické zahradě (přírodní zahrada se objevila v tématu naší soutěže  v roce 2018 –

připomenutím hmyzího hotelu, který se v zahradě nachází).  

V roce 2019 se koná již 7. ročník naší literární soutěže. Letošním tématem je 

VODA jako životodárná síla a všechno, co s ní souvisí.. Botanická zahrada je také již 4. 

rokem „obydlena“ pohádkovými bytostmi. Výtvarnou podobu jim  dala Bc. Adéla 

Drtinová. Každá pohádková bytost má na starost část botanické zahrady. Vodník Žbluňkulín 

má na starost všechno, co v botanické zahradě souvisí s vodou,  a je tedy „patronem“ 

letošního ročníku soutěže. 

Soutěž trvá od  9.9. 2019 do  15.11. 2019   Vyhodnocení se uskuteční  v Knihovně 

pro děti a mládež v  Městské knihovně Tábor v rámci zábavného odpoledne  ve středu        

27. 11. 2019 od 14 hodin. 

Přihlášku do soutěže, mapku botanické zahrady, fotografie k tématům a další doplňkové 

materiály si můžete stáhnout ze stránek školy www.szestabor.cz nebo vyzvednout 

v  Knihovně pro děti a mládež MěK v Táboře. Soutěže se mohou zúčastnit děti  z mateřských 

škol, žáci z 1. až 9. třídy ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií. 

Odborná porota vybere nejlepší práce a  ty budou oceněny a vystaveny v Knihovně pro děti a 

mládež MěK  v Táboře v měsíci prosinci. 

Své práce odevzdávejte v Knihovně pro děti a mládež v Městské knihovně v  

Táboře nejpozději do 15. 11. 2019 do 18 hodin anebo zašlete na e-mail : 

Jindriska.Bumerlova@seznam.cz. 

Kontakt pro případné dotazy, které rády zodpovíme:. e-mail: 

Jindriska.Bumerlova@seznam.cz 

UPOZORNĚNÍ:  Ve svých textech můžete pohádkové  postavy použít jako hrdiny příběhů, 

ale není to povinné. Ve vašich textech se však MUSÍ  objevit některé z uvedených témat: 

1. MOKŘAD - RAŠELINIŠTĚ 

2. LUŽNÍ LES 

3. VELKÉ HLAVNÍ JEZÍRKO 

4. PRAMEN LABE (O PRAMENECH A STUDÁNKÁCH OBECNĚ) 

5. OKRUŽÁK PLOSKÝ 

6. PUŠKVOREC OBECNÝ 

7. VODA – ZDROJ ŽIVOTA – VODNÍ PRVEK VE STŘEDOVĚKÝCH 

KLÁŠTERNÍCH ZAHRADÁCH 

http://www.szestabor.cz/
mailto:Jindriska.Bumerlova@seznam.cz


Při tvorbě se můžete inspirovat konkrétním místem (či živočichem a rostlinou), které jsou  

přímo v botanické zahradě, nebo typem a konkrétním místem, či osobností, které uvádíme 

v přiložených materiálech. 

0. kategorie – mateřská škola a 1. třída základní školy  

Komiks – není žánrově omezen (např. pohádka, fantastický příběh, realistický příběh).  

Autor – jednotlivec nebo skupina (maximálně 6 členů). Rozsah – 6 - 9 obrázků 

(okének, stripů). Je možné doplnění krátkého textu, který podle ústního sdělení autora dopíše 

dospělá osoba. Formát je libovolný (např.  1 obrázek na A4, 2 obrázky na A4)). 

I. kategorie - 2. a 3. třída základní školy 

 Próza: Děti mohou zpracovat pohádku (ručně psaná min. 1 strana A5 linkovaného sešitu,  

max 2 strany A5). 

II. kategorie  - 4. a 5. třída základní školy 

Próza: Děti mohou zpracovat pohádku nebo povídku (ručně psaná min. 1 strana A4 

linkovaného sešitu, max. 2 strany A4). 

III. kategorie - 6. a 7. třída základní školy a příslušné ročníky víceletých  

  gymnázií  

Próza: Děti si mohou zvolit jednu z následujících forem :  povídku - realistickou, fantasy, sci-

fi), pohádku, pověst, báji, bajku, novinový článek, úvahu (1-2 stránky na PC- Times New 

Roman, řádkování 1,5, 30 ř., 60 úhozů). 

IV. kategorie - 8. a 9. třída základní školy a příslušné ročníky víceletých  

  gymnázií 

Próza: Děti si mohou zvolit jednu z následujících forem: povídku - realistickou, fantasy, sci-

fi, pohádku, pověst, báji, bajku, fejeton, úvahu nebo zamyšlení (2 -3 stránky na PC - Times 

New Roman, řádkování 1,5, 30 ř., 60 úhozů). 

Přejeme vám tvůrčí náladu  a na vaše práce se již velmi těšíme! 

 

I LETOS MÁME N O V I N K U  -                                  DOPLŇKOVOU SOUTĚŽ !!!!!!! 

– pro účastníky literární soutěže, ale i pro ty, kteří se soutěže NEZÚČASTNÍ (stále se 

jedná o děti z MŠ a žáky ZŠ, případně odpovídajících ročníků gymnázií). Pokud  správně 

vyplní pracovní list VODA V BOTANICKÉ ZAHRADĚ  a odevzdají ho  buď v 

Knihovně pro děti a mládež v Městské knihovně v Táboře, nebo v botanické zahradě  

anebo zašlou na e-mail : Jindriska.Bumerlova@seznam.cz. nejpozději do 15. 11.  2019 

do 18 hodin, budou zařazeni do SLOSOVÁNÍ, které proběhne při vyhlašování výsledků 

literární soutěže a mohou si odnést pěknou cenu. 
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