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

VOŠ a SZeŠ Tábor připravila literární soutěž 

NEJEN MODRÁ JE DOBRÁ  

ANEB  

BARVY Z BOTANICKÉ ZAHRADY 

 

Z Dotačního programu Města Tábora na podporu environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty  byly v roce 2020 Botanické zahradě při VOŠ a SZeŠ Tábor poskytnuty dvě 

dotace. Jedna na vytvoření písečné duny s chráněnými druhy rostlin a druhá na genofond 

vyšlechtěných českých a slovenských odrůd růží.  

Z Dotačního programu Města Tábora na podporu cestovního ruchu byla získána 

dotace na realizaci projektu  Brigádník v botanické zahradě. Mohla tak být zajištěna 

prodloužená otevírací doba, což návštěvníci velmi uvítali.  

V roce 2020 také získala botanická zahrada certifikát Přírodní zahrada pro „svou“ 

přírodní zahradu, která se nachází v západní části pozemku. Je inspirací pro to, jak je možné 

na zahradě hospodařit bez průmyslových hnojiv, pesticidů atd. Nalézají se zde prvky typické 

pro přírodní zahrady, např. bylinková spirála, vyvýšený záhon, pocitový chodníček, jezírko, 

hmyzí hotel. Život jeho obyvatel byl tématem naší literární soutěže v roce 2018. 

V roce 2020 se koná již 8. ročník naší literární soutěže. Letošním tématem jsou 

barvy z botanické zahrady, tedy barvířské rostliny. Botanická zahrada je také již 5. rokem 

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

Každá pohádková bytost má na starost část botanické zahrady. Čarodějnice Zarada má na 

starost všechno, co v botanické zahradě souvisí s léčivými rostlinami, s užitkovým využitím 

rostlin pro člověka. Je tedy „patronkou“ letošního ročníku soutěže. 

Soutěž trvá od 7.9. 2020 do 10.11. 2020. Vyhlášení výsledků je vždy spojeno 

s hravými aktivitami. Letošní rok je však  v souvislosti s covid-19 plný změn. Pokud to 

bude možné, proběhne vyhodnocení alespoň s oceněnými autory, ale budeme se snažit, 

aby i náhradní varianta pro ostatní soutěžící  byla zajímavá. O tom, v  jaké formě  

vyhodnocení proběhne, budeme všechny soutěžící včas informovat.  

Přihlášku do soutěže, mapku botanické zahrady, 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 10.11. 2020 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 

 

 

 

http://www.szestabor.cz/
mailto: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 některá z uvedených rostlin: 

1. MOŘENA BARVÍŘSKÁ 

2. SVĚTLICE BARVÍŘSKÁ 

3. BORYT BARVÍŘSKÝ 

4. KRUČINKA BARVÍŘSKÁ 

5. ŘEŠETLÁK POČISTIVÝ 

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). 

Ještě více než jindy vám přejeme tvůrčí náladu  a na vaše práce se již velmi těšíme! 

 


