
Vyhodnocení výtvarné, literární a fotografické soutěže 2020 -2021  

v Černínském paláci 

Další ročník výtvarné, literární a fotografické soutěže se nesl v duchu „ Mezinárodního roku 

zdraví rostlin“,  tématu vyhlášeném Valným shromážděním OSN  v roce 2020.    

Vyhodnocení soutěží a vyhlášení výsledků se uskutečnilo  dne 15.9.2021  na Ministerstvu 

zahraničních věcí v Černínském paláci, kde sídlí také Česká komise pro UNESCO. 

Soutěže již tradičně pořádá Klub ekologické výchovy z.s. (KEV) – profesní sdružení pedagogů 

a škol pro environmentální vzdělávání s více než dvacetipětiletou tradicí, ve spolupráci se 

sekretariátem  České komise  pro UNESCO a Zeleným křížem. V letošním roce žáci základních 

a středních škol se zaměřili na dokumentaci říše rostlin a formou výtvarnou fotografickou či 

literární se snažili vyjádřit význam rostlin pro život na Zemi.  

Slavnostního předání diplomů a cen úspěšným výtvarníkům, literátům i fotografům z řad žáků  

různých stupňů a typů škol se zúčastnili  vedoucí tajemník sekretariátu České komise pro 

UNESCO pan PhDr. František Med, MBA a  koordinátorka Sítě přidružených škol UNESCO 

paní Mgr. Karin Pavone. Dalšími hosty byli ing. Štěpán Kyjovský za Zelený kříž a akad.mal. 

Hana Sokoltová - Zpěváková. Moderování akce se ujala Doc. PaedDr. RNDr. Milada Švecová, 

CSc., předsedkyně Klubu ekologické výchovy a čestná členka České komise pro UNESCO. 

V neposlední řadě se vyhodnocení zúčastnili žáci základních a středních škol, pedagogové a 

rodiče žáků (celkem 40 účastníků).  

V letošním roce do soutěže bylo zasláno 102 výtvarných prací ze 25 základních a středních 

škol.     

Výtvarné a fotografické práce byly zaměřené především na poměrně široký okruh témat např. 

 Moje oblíbená rostlina 
 Rostliny v interiérech – výtvarné ztvárnění nejčastěji se vyskytujících rostlin ve vašem okolí 
 Návrh loga pro vyhlášené téma 
 Rostliny a jejich plody 
 Návrh propagačního materiálů (leták, informační tabule ..)  
 Rostliny postižené chorobami 
 Léčivé rostliny 
  Květy rostlin - lákadlo pro hmyz a inspirace 
 Krása rostlin v každém ročním období 

Tvůrci literárních prací se zaměřili především na  

 Květy rostlin jako inspiraci  
 Čím mě rostliny zaujaly ? 
 Význam rostlin pro planetu Zemi   
 Choroby rostlin a možnosti řešení ? 
 Nenahraditelné rostliny 

Všichni účastníci odcházeli spokojení s bohatými zážitky nejenom z vyhodnocení soutěží, ale také 

z prohlídky reprezentačních prostor Černínského paláce a skvělého výkladu pana  Mgr. Marka Tomana. 

 Fotodokumentaci i tiskovou zprávu najdete také na webových stránkách České komise pro 

UNESCO.   


