QUESTLOBKOVICE
Obtížnost hledačky: osoby mladší 10 let musí mít
doprovod dospělé osoby.
Délka hledačky: 1hod. a 30min.

Kdy je vhodné hledačku procházet: celoročně,(na
jaře nebo v létě protože je hezčí počasí než v zimě)
Vybavení na cestu: papír,tužku a třeba i nějaké pití
do batůžku

Začátek hledačky: U ZŠ-MPB NERATOVICE
Vítejte mezi námi,projděte se s námi po
nedaleké stráni. Budova růžová, veliká, mezi
nejlepší roky se počítá. Tu číst, psát a počítat
se děti učí, výš a výš kráčí

_____

Po chodníku dolů se vydejte (vpravo s budovou v zádech),
silnici se však vyhýbejte.
Pravá ruka povede vás, k obchodu co do tajenky dáš?

_____
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U obchodu se rozhlídni, kde velký dům důchodců je, tam
zatoč doprava, před tebou je ještě cesta daleká.
Tam po mostě jdi a stále po pravé ruce se řiď.
Celou cestu rovně jdi, dokud nedojdeš ke koním. (k jejich
ohradě).
U kolejí se rozhlídni za hradbou něco je. Hradba plná
hrobů u křížů,
Světel plných v noci je.

_______
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U zídky velký pomník je, kde známá osoba pohřbena je.
Jméno osoby je spojeno s naší školou, kde jsme začínali.
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Plná barevných

____
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________
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Jdi pořád za nosem po pravé straně, dokud na konci
chodníku nebudeš.
Na konci chodníku jsi, teď rovně jdi.

_________ _______

Dál za nosem běž, dokud skálu nenajdeš, pak vydej se
lesní cestičkou dokud bránu před sebou mít nebudeš.
Před sebou bránu uvidíš, za bránou zvuky uslyšíš.
O jaké zvířátko se jedná?

Teď do parku se zase vraťte, stále podél Labe jděte.
Silnicím se však vyhýbejte.
Prohlídka je odměnou naší a výhled na Labe a okolí.
Pořádně se dívejte co na Labi je za ptáka?
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_____

____

Zkuste uhodnout, jak se nazývá říční korýš?
Teď u veliké stavby jsi, kde žila jedna princezna, která se
utopila v bažině. Její hradby jsou veliké, míří někam do
nebe.

_____
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___
My však vydáváme zpátky, kousek podél silnice.
Potom vzhůru po chodníku.Tady obchod Lidl nachází se.
A cesta naše u školy ukončí se, děkujeme za společné
procházení.

Od zámku podél Labe jdi, než do parku dorazíš.
Od parku se rozhlížej, kde kostelní zvonici uvidíš.
Tam dojdi a hledej památný strom.

Teď čeká vás vyluštění:

____ _________

________

_________
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Okolo kostela se projděte , známá osobnost tam
pohřbena je.
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