
                                                     

SOUTĚŽ “LÍPA MÝMA OČIMA” CO PRO MĚ LÍPA (STROM) ZNAMENÁ 

U příležitosti účasti Zpívající lípy ve finále o Evropský strom roku 2022 jsme se rozhodli vyhlásit 

výtvarnou, fotografickou a literární soutěž “Lípa mýma očima”. 

Můžete malovat, kreslit, vystřihovat, lepit, fotografovat a psát příběhy o lípě. Zorganizujte si 

svoje školní kolo a nám pak následně pošlete finalisty. 

 

Kdo se může zapojit?       Věkové kategorie: Mladší žáci - 6 - 10 let 

                                                                              Starší žáci - 11 - 15 let 

                                                                              Studenti  - 15 – 19 let 

                                                                              Dospělí  

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ - libovolná technika 

Na zadní stranu obrázku (max. formát A3) prosím připište: 

• Název obrázku / krátké vysvětlení   

• Jméno dítěte 

• Věk 

• Město / obec 

Maximálně 1 dílo za 1 autora. Svá díla zašlete naskenované na emailovou adresu 

zpivajicilipa@zsteleci.cz nebo poštou na adresu Základní škola a mateřská škola Telecí, Telecí 

178, 569 94 Telecí do 22. 2.  2022. 

 

FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ 

je třeba zaslat v elektronické podobě, obrázek ve formátu .jpg, .jpeg v příloze emailu. 

Maximálně 3 fotografie od 1 autora. Minimální velikost snímku je 1MB. Do zprávy uveďte jméno 

autora, název práce, věk, kontaktní telefon a e-mailovou adresu. Svá díla můžete zasílat na 

adresu zpivajicilipa@zsteleci.cz, do 22. 2. 2022. 

 

LITERÁRNÍ SOUTĚŽ 

je třeba zaslat v elektronické podobě. Práce může být z oblasti poezie i prózy (maximálně 1 

práce od 1 autora). U zaslaných prací musí být na titulní straně uveden autor, název práce, 

kategorie, věk, kontaktní telefon a e-mailová adresa. Literární práce posílejte ve formátu WORD 

nebo PDF elektronicky jako přílohu e-mailu, označeném příjmením autora na adresu 

zpivajicilipa@zsteleci.cz, rovněž do 22. 2. 2022. 

 

Autoři vyhlášených děl obdrží hodnotné věcné ceny. Vyhlášení výsledků odbornou porotou 

všech kategorií se uskuteční  25. 2. 2022. 

 

Tato soutěž se koná pod záštitou pana radního pro venkov, životní prostředí a 

zemědělství Miroslava Krčila, DiS. 

 

Těšíme se na Vaše práce 
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