
 
 

                                                                                                  

  

1. Velké hlavní jezírko 8. Mokřady - rašeliniště 

2. Jezírko  s vrbou a dřevěnou žábou 9. Lužní les 

3. Tůňka na skalce 10. Pramen Labe 

4. Jezírko v přírodní zahradě 11. Olšina 

5. Tůňka v přírodní zahradě 12. Jezírko ve skleníku s želvami    

6. Jezírko pro mandarínské kachničky 13. Akvária      

7. Zahrada sv. Hildegardy s fontánou 14. Jezírko ve skleníku se závojnatkami  

 

 

 

VODA  

V BOTANICKÉ 

ZAHRADĚ 



SOUTĚŽ PRO NÁVŠTĚVNÍKY Z MATEŘSKÝCH ŠKOL,  

ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ODPOVÍDAJÍCÍCH ROČNÍKŮ GYMNÁZIÍ 

 

MŮŽETE VYHRÁT PĚKNOU KNIHU 

 

Pokud chcete být zařazeni do slosování, odevzdejte správně vyplněný 

pracovní list v botanické zahradě nebo ho pošlete na adresu   

Jindriska.Bumerlova@seznam.cz 
 

Ve školním roce 2019/2020 budu chodit do (správnou odpověď zaškrtněte , doplňte 

třídu a město) 

1. mateřské školy 

 

2.  ZŠ, do__________třídy 

 

3. ________________třídy víceletého  

Gymnázia 

 

Moje škola/školka je ve městě________________________ 

 

 

Kontakt pro oznámení případné výhry 

(nejlépe mailovou adresu) 

 

 

SLOSOVÁNÍ SE MŮŽETE ZÚČASTNIT I OSOBNĚ 
 

 

 

DALŠÍ INFORMACE: 

Vyplněný list odevzdejte do 15. 11. 2019 do 18 hodin 
Losování proběhne  27. 11. 2019 v Knihovně pro děti a mládež Městské knihovny Tábor 

(Jiráskova ulice – naproti zemědělské školy a botanické zahrady) 

Program začne ve 14. hodin a potrvá do 16 hodin  

Hlavním bodem programu bude vyhlášení výsledků literární soutěže. 

Budou následovat hravé a doufáme, že i zajímavé činnosti. 

 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 

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

SZeŠ Tábor připravila již 7. ročník literární soutěže pro mateřské školy, základní školy a 

odpovídající ročníky víceletých gymnázií. Botanická zahrada je také již 4. rokem „obydlena“ 

pohádkovými bytostmi. Každá pohádková bytost má na starost část botanické zahrady. 

Témata vždy souvisejí s botanickou zahradou. Soutěž bývá vyhlašována koncem 

srpna. Práce se odevzdávají také do 15. 11. 2019. Pokud se chcete zúčastnit, sledujte 

stránky VOŠ a SZeŠ v Táboře a stránky Městské knihovny Tábor. 

https://szestabor.cz/ 

https://www.knihovnatabor.cz/ 

 

https://szestabor.cz/
https://www.knihovnatabor.cz/

