
PRÁZDNINOVÁ EKOPÁTRAČKA S KNIHOVNOU

Splň nejméně 10 úkolů na níže uvedených stanovištích (dle tvého výběru) a získej 
alespoň 3 razítka. Vyplněný hrací plán odevzdej do 31.8.2020 na dětském 

oddělení knihovny a můžeš vyhrát některou z knižních a věcných cen.

Malé děti můžou soutěžit s rodiči.
Razítka můžete tisknout na druhou stranu herního plánu. 

KNIHOVNA 
1. Pomoz nám s pokusem s vodou a rýží.
2. Vyrob si stínohled a nech si návštěvu potvrdit razítkem.

DOMOV
3. Zjisti, kolik litrů vody spotřebuješ, když se koupeš ve vaně nebo sprchuješ..................................
4. Vysleduj, kolik času strávíš denně u mobilu, tabletu,TV, PC..........................................................

EKOCENTRUM
5. Navštiv Ekocentrum Zahrada a zjisti, jak hluboký je rybníček s lekníny. Nech si svou
návštěvu potvrdit razítkem v pokladně...............................................................................................

INTERNET
6. http://capi.itbusiness.cz/ Kolik měli letos čápi v Mnichově Hradišti vajíček?..............................
Kolik je aktuálně na komíně mláďat?.................................................................................................

HAVELSKÝ PARK
7. Zjisti v prostorách parku, v kolika letech zemřela matka Bedřicha Smetany, Barbora Smetanová.
...........................................................................................................................................................

PALÁC TEMPL
8. Zajdi do jedné z nejkrásnějších historických staveb Mladé Boleslavi a splň úkol, který ti řekne 
paní na recepci. Nech si návštěvu potvrdit razítkem. Pokud chceš, můžeš tam také navštívit 
archeologické hřiště pro děti.

PARK ŠTĚPÁNKA
9. Spočítej, kolik dřevěných veverek se nachází na vodní lávce.........................................................
10. Kdy byl založen lesopark Štěpánka a po kom je pojmenován?....................................................
............................................................................................................................................................

REFILL SHOP
11. Najdi tento zajímavý obchůdek na adrese 17. listopadu 1335, splň zde úkol od obsluhy a nech 
si potvrdit návštěvu razítkem..............................................................................................................
............................................................................................................................................................

RADOUČ
12. Navštiv park Radouč a zjisti z informační tabule na začátku parku, co říká sysel vpravo 
na obrázku...........................................................................................................................................

FARMÁŘSKÉ TRHY
13. Zjisti, kdy a kde probíhají farmářské trhy v Mladé Boleslavi.........................................................
............................................................................................................................................................

ŠVÉDSKÉ ŠANCE
14. Zjisti na 5. zastavení naučné stezky Chlum, z jaké doby pochází nalezená soška beránka........
............................................................................................................................................................

TŘÍDĚNÉ ODPADY
15. Zjisti, kde v Mladé Boleslavi můžeš odevzdat: 
      Železo.............................................................................................................................................
      Bioodpad.........................................................................................................................................
      Knihy................................................................................................................................................
      Oděvy...............................................................................................................................................

Jméno a příjmení:.......................................................
Věk:.............................................................................
E-mail:.........................................................................
Telefon:........................................................................

Dětské oddělení o prázdninách:
Po             9-15
Út            12-17
Čt            12-17 
Pá             9-15
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