Projeď Mohelnickem na kole …
TRVÁNÍ SOUTĚŽE: 1. květen – 14. září 2019

… a poznej 14 tradičních řemesel
či místních zajímavostí, které se
váží k jednotlivým obcím
mohelnického regionu.

NÁPOVĚDA K POLOZE CEDULÍ:
SOUTĚŽNÍ ÚKOL:
Vezměte herní kupon, sedněte na kolo a vydejte se do 14 obcí mikroregionu
Mohelnicko. Nejprve podle nápovědy na tomto kuponu najděte v obci
informační ceduli velikosti A2 (jsou umístěny na plotě, na zdi, na stojanu
apod.). Přečtěte si povídání o tradičním řemesle či místní zajímavosti, která se
k dané obci mohelnického regionu váže. Letošní téma soutěže je zaměřené na
bádání v historii řemesel, která se praktikovala v dávných i méně dávných
dobách v našich obcích. A když nepůjde rovnou o řemeslo, tak se dozvíte něco
o výrobě místních originálních výrobků. Do herního kuponu si zapište indicii
z každé informační tabule. Indicie vás navedou na finální vyluštění tajenky.
Abyste tajenku mohli rozlousknout, musíte v září přijet do Palonína, protože
teprve tam získáte jednotlivá písmena do své tajenky.

FINÁLE SOUTĚŽE:
V Paloníně se bude konat 14. září 2019 akce Den Mikroregionu na kole,
která bude v duchu soutěže letos pojata jako „Den řemesel“. Připraveno bude
zábavné odpoledne se soutěžními disciplínami spjatými s danými řemesly.
Najdete řemeslo, můžete si zasoutěžit/zahrát si/zkusit svoji zručnost a
odměnou vám bude písmeno do tajenky. Poslední patnácté písmenko získáte
na stánku mikroregionu, kde také na základě vyplněného kuponu budete
zařazeni do slosování o zajímavé a vtipné ceny. Zajištěno během dne bude
dobré občerstvení!

Klopina – ve Veleboři na místě, kde kdysi řemeslný domek vskutku stál; od kaple
coby kamenem dohodil (směr Rohle)
Krchleby – dřevěný plot u nejdůležitější budovy v obci
Líšnice – stavební prvek sloužící k uzavření velkého vstupního otvoru, u budovy,
kde sídlí vedení obce
Loštice – naproti místu, kde je dána za úplatu možnost pohybu ve vodě, na ploše
hustě porostlé stromy je rekreační naučná stezka a v ní letní přístřešek
Maletín – v lese najdi pramen U dvou Janů, přeběhni roklinkou s potůčkem na
velkou lesní cestu, pokračuj proti směru potoka, až dojdeš k naučnému posezení
Mírov – kousek od návsi je odbočka u bývalé školy, odtud vedou směrovky na
místo s pěknými rozhledy do krajiny
Mohelnice – ve vitríně schovaná, v ulici, co dvě náměstí spojuje a po mléčném
výrobku se jmenuje
Moravičany – kup si točenou zmrzlinu, vydej se 100 m směrem na Doubravici a
hledej pod košatým stromem
Palonín – města má, domy žádné, lesy má, stromy žádné, vody má, ryby žádné; u
obchodu na návsi pod stříškou stojí a až ji najdeš, koukni se jí na záda
Pavlov – mezi přírodní hasičskou nádrží a kostelem zasvěceným dvěma bratřím
ze Soluně
Police – směrem na Bezděkov, v místní části
+ov, u rybníka je posezení
Stavenice – na jednom konci vesnice stojí dům, jehož č.p. tvoří dvě stejné číslice,
které ve škole jako známku nikdo dostat nechce a naproti němu cykloodpočívka
Třeština – když tě tam pošlou, tak se nenaštvi, vlastně je tam hezky, dojeď alejí
kolem koňských výběhů, až k bráně zdroje na výrobu obnovitelné energie
Úsov – z náměstí směr Klopina, za starým obchoďákem, na začátku ulice, jejíž
název souvisí se vzděláváním

MIKROREGION MOHELNICKO NA KOLE 2019
Dětské úkoly (podrobnosti najdeš v pracovních listech, které jsou
stažení na webu
ke stažení na webukemikroregionu)
: mikroregionu):

Napiš řemeslo:
1 KLOPINA

3 LÍŠNICE

Nakresli křídou na asfalt výrobek klopinského řemesla, který přináší štěstí.
Řemeslo uváděné v Krchlebech vyžadovalo značnou sílu. Abys posílil/a svoje
svaly, musíš cvičit! Návod, kde hledat posilovací stroje máš v pracovním listu.
Vylušti šifru. Klíč hledej na nástěnce.

4 LOŠTICE

Najdi herní prvek piškvorky a otoč na křížek vybrané kostky.

5 MALETÍN

Vyhledej odpovědi na deset otázek uvedených v pracovním listu.

6 MÍROV

8 MORAVIČANY

Dřevěným psacím prostředkem s barevnou tuhou nakresli obrázek hradu.
Doplň text písničky, kterou zpívají pavoučci. Písničku natrénuj, ať ji za
drobnou odměnu můžeš zazpívat v září v Paloníně.
U kapličky najdi tajnou schránku a doplň si obrázek v pracovním listu.

9 PALONÍN

Spočítej uzly na provazové části dřevěné průlezky.

10 PAVLOV

Už víš, jakou zajímavost ukrývá pavlovská cedule? Navrhni svůj vlastní …
Stopni si, za jak dlouho oběhneš celý rybník. Jak se jmenuje potok, který
rybník napájí a na němž se nacházely polické mlýny?
Doplň hádanku v pracovním listu a potom ve svém okolí najdi stejnou tajnou
věc a vyber si z ní jedno překvapení.
Doplň rozpočítadlo „Ententýky dva špalíky …“, na koho padne poslední slovo,
udělá 10 dřepů a pak dobije energii nanukem ze stánku u Plhákovy vily.
Znáš nějakou říkanku, písničku nebo pohádku o úsovském řemesle?

2 KRCHLEBY

7 MOHELNICE

11 POLICE
12 STAVENICE
13 TŘEŠTINA
14 ÚSOV
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