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vyhlašuje tradiční soutěž

 MÉ TOULKY ZA ZVĚŘÍ

Poslání soutěže: zachytit  zážitky,  které děti  získaly  při  toulkách přírodou,  při  poznání

života  naší  zvěře  a  umocnit  v  nich  vliv  přírody  na rozvoj  jejich  ekologického  cítění  a

vnímání.

1/ Obor –výtvarný

Podmínky soutěže: Soutěžící odevzdávají pouze 1 dílo (kresbu, malbu či grafiku) s 

motivy zvěře a přírody. Nehodnotí se koláže. Formát A4, A3, max. A2, tvrdý papír. Díla je 

nutno zaslat nebo předat do 31. 3. 2021 na adresu: OMS Jičín, Tyršova 246, 50601, Jičín. 

Obálku označte názvem soutěže „Mé toulky za zvěří“. Práce musí být opatřeny na zadní

straně popiskou s údaji: jméno autora, věk, třída, soutěžní kategorie, adresa školy, 

E-MAILOVÁ ADRESA ŠKOLY, název práce, název soutěže, jinak budou vyřazeny. 

Práce se autorům nevrací. 

Soutěžní kategorie: 

1. Děti do 6 let (MŠ)

2. Děti 6 –8 let

3. Děti 9 –12 let

4. Děti 13 –15 let



2/ Fotografický obor

Co se děje v lese? Tématem letošního ročníku je les - jeho obyvatelé, naše procházky v 

něm a pomoc přírodě. Vyfoťte se s kamarády či rodiči v lese, jak pozorujete zvířata anebo 

třeba nosíte dobroty do krmelců.

Podmínky soutěže: Soutěžící odevzdávají pouze 1 fotografii. 

 Fotografie je nutno zaslat do 31. 3. 2021 na emailovou adresu: myslivci.jicin@tiscali.cz,  

do předmětu emailu napište heslo „Mé toulky za zvěří“ .

V emailu musí být uvedeno: jméno autora, věk, třída, soutěžní kategorie,  adresa 

školy, E-MAILOVÁ ADRESA ŠKOLY, název Fotografie, jinak budou vyřazeny.

 Soutěžní kategorie: 

1. Děti do 10 let

2. Děti 11–15 let

3/ Literární obor:

 

Podmínky soutěže:

Soutěžící odevzdávají 1 vlastní báseň, pojednávající o zážitcích při poznávání zvěře, v 

maximální délce 12 veršů. Básně je nutné zaslat nebo předat do 31.3. 2021 na adresu: 

OKRESNÍ MYSLIVECKÝ SPOLEK JIČÍN, TYRŠOVA 246, 50601 JIČÍN nebo emailem na: 

MYSLIVCI.JICIN@TISCALI.CZ Práce musí být opatřeny na zadní straně popiskou s 

údaji: jméno autora, věk, třída, soutěžní kategorie, adresa školy, E-MAILOVÁ 

ADRESA ŠKOLY, název práce, název soutěže. Obálku označte názvem soutěže „Mé 

toulky za zvěří“. Pokud báseň nebude obsahovat tyto informace, bude ze soutěže 

vyřazena. 

Soutěžní kategorie:

1. Děti do 10 let

2. Děti 11–15 let

Vyhodnocení soutěže: Soutěž bude posuzovat odborná porota zvolená Kulturně 

propagační komisí OMS Jičín. Tři nejlepší práce z každé kategorie obdrží věcné ceny a 

tyto práce postoupí do celostátního kola soutěže.



Práce mohou být zveřejněny v časopise Myslivost, na stránkách OMS Jičín, 

Facebooku OMS Jičín a Instagramu, dále mohou být vystaveny v dětských 

mysliveckých expozicích různých výstav. Autorizace obrázků: ČMMJ může 

fotografie dále používat ke svým propagačním účelům. 

Ing. Lenka Hochová

jednatelka OMS Jičín


