PRACOVNÍ LIST
MIKROREGIONEM NA KOLE
Pracovní list slouží pro
plnění dětských úkolů,
které se váží k letošnímu
ročníku letní soutěže
Mikroregionem na kole.

Majitel/ka pracovního listu:
Jméno:
Poznej 14 starých řemesel a místních zajímavostí, které se váží k jednotlivým obcím mohelnického
regionu, a přilož ruku k dílu při řešení následujících úkolů. BUDEŠ POTŘEBOVAT KŘÍDU, PROPISKU
A PASTELKY!
KLOPINA
Jaký výrobek jsi nakreslil/a:
Komu bys výrobek věnoval/a, koho máš rád/a:
KRCHLEBY
Hřiště v Krchlebech najdeš zde:

x

Na kolika strojích sis zacvičil/a a posílil/a svaly?
PALONÍN
Kolik jsi našel/la uzlů na průlezce?
POLICE
Za jak dlouho jsi oběhl/a celý rybník?
Jak se jmenuje potok, který rybník napájí a na němž se nacházely oba polické mlýny?

LÍŠNICE

LOŠTICE
Najdi na stezce herní prvek piškvorky a otoč na křížek následující kostky (čísla jsou řádky, písmena jsou
sloupce): 2C, 6H, 8C, 5G, 4C, 2H, 7H, 5F, 3H, 7C, 3C, 9H, 5D, 6C, 9C, 4H, 5C, 5E, 8H, 5H.
Co vzniklo?

Jakou najdeš souvislost s loštickým řemeslem a s pověstí?

Vzniklý symbol si můžeš najít i tady:

MORAVIČANY
Ve skryté schránce (schránku
hledej poblíž cedule, protože u
kapličky se staví silnice) najdeš
pomůcku k doplnění obrázku, který
si pak můžeš vykreslit. Víš, jakým
řemeslem se živil Rumcajs, než se
stal loupežníkem?

MALETÍN
1. Spočítej dřevěné špalíčky zasazené v zemi, po kterých můžeš na herním hřišti v lese u pramene
U dvou Janů hopsat.
2. Potom se vydej po houpacím mostě ke stádu zvířátek. Jak se celá zvířecí rodina jmenuje?
3. Co drží v ruce trpaslík vytesaný do skály u pramene?
4. Rozkroč se přes potůček v roklince a rázem stojíš každou nohou v jiném okrese a v jiném kraji. Víš
ve kterých?
5. Na prvním panelu naučné stezky (Maletínský pískovec – naleziště zkamenělin) si přečti první
odstavec, abys zjistil/a, čím je zdejší pískovec významný.
6. Znáš nějakou památku v našem regionu vyrobenou z maletínského pískovce?
7. Která z vyobrazených zkamenělin na naučných panelech se ti líbí nejvíc a co na ní je?
8. Zuby jaké strašlivé ryby byly dochovány v maletínském pískovci (Maletínský pískovec – stopy
živočichů)?
9. Jak se v maletínském pískovci objevily otisky mořských živočichů a rostlin? Doma namaluj, jak si
představuješ, že to tu vypadalo před miliony let.
10. Zatopený lom blízko naučné stezky se jmenuje podle posledního majitele zdejší firmy těžící kámen.
Uhodneš, jak se lom jmenuje?
PAVLOV
Už víš, jakou zajímavost ukrývá pavlovská cedule?
Navrhni svůj vlastní

............

STAVENICE
Jednooký pirát Dřevěná noha vykopal do
země hlubokou jámu a v ní skryl hliněný
………….. s hromadou zlaťáků a malou
dřevěnou ………………….. opatřenou
nerozbitným ………………. a klíč zavřel do
lahve, kterou poslal po moři.
Doplň slova, která souvisí se stavenickými
řemesly. Zahraj si taky na piráta a zkus najít
a vykopat poklad.
TŘEŠTINA
Víš, co znamená, že čert vyletěl „z elektriky“? Jak by se to dalo říct jinak?
ÚSOV
Básnička, písnička, říkanka, pohádka o úsovském řemesle:

MOHELNICE

….. …… malíčky i palci. Vzhůru, dolů máme na to školu.
……, ……, pozorně se koukej, křížem krážem na konci to svážem. (text: Zdeněk Svěrák)
Která šitá hračka z vitríny se ti nejvíc líbí? Kdo sebere odvahu zazpívat pavoučí písničku v září
v Paloníně, má šanci vybranou hračku vyhrát.
MÍROV
Nakresli obrázek hradu Mírov. Výměnou za drobnou sladkost ho
můžeš odevzdat na stánku mikroregionu v Paloníně 14. září.
Z odevzdaných obrázků si přímo na místě uděláme výstavu.

