Chcete se dozvědět něco nového o našem městě a jeho přírodě? Baví
vás týmové hry a soutěžení? Chcete strávit odpoledne plné tvůrčí
zábavy? Zapojte se do našeho projektu Jak znáš svoje město a
navštivte U Rogala na Smetanově nábřeží pod zámkem
dne 23. 4. 2016 akci Svatý Jiří s Portou slaví Den Země, kde
proběhne vyhodnocení a soutěže o zajímavé ceny. A vítěz? BOMBA!
Vítězné družstvo půjde na komentovanou návštěvu s Černým rytířem
na děčínský zámek!
Jak na to:
Sestavte 3 – 5 členné družstvo, vytiskněte si tento dotazník,
odpovězte na otázky a přijďte 23. 4. 2016 ve 13,00 hodin
k Rogalu na akci Svatý Jiří s Portou slaví Den Země, kde proběhne
druhé kolo soutěže a její vyhodnocení se zajímavými cenami.
Na pódiu budou hrát country a folkové kapely včetně vítězů dětské Porty. Řada
workshopů, soutěž o nejhezčí tričko, lakros, poznávání zvířat a spousta dalších aktivit.
1. Ve kterých chráněných krajinných oblastech leží město Děčín?

2. Kolik se na území města Děčína nachází památných stromů? Pokud někde památné stromy tvoří celou
skupinu, počítejte tuto skupinu jako jeden strom.

3. V Labském kaňonu se trvale usídlil bobr evropský. Obývá břehy Labe a můžete jej vidět v úseku od
Ústí nad Labem až po Hřensko. Víte, kolik rodin bobrů v tomto úseku žije?
a) 7 - 10

b) 12 - 15

c) 18 – 21

4. Z Děčína je do přírody blízko a v jeho okolí se nachází řada kopců či stolových hor. Přiřaďte k nim,
zda-li jsou tvořeny pískovcem nebo čedičem.
Sokolí vrch ……………………
Kvádrberk …………………….
Chlum …………………………
Pastýřská stěna ……………….
Popovičský vrch ………………
Klobouk ……………………….
Lotarův vrch ………………….
Chmelník ……………………...
Vysoký Sněžník ……………….

5. Řeka Labe je tradiční migrační trasou z moře na trdliště pro:
a) úhoře říčního

b) mihuli říční

c) lososa obecného

6. V okolí Děčína se můžeme setkat i se vzácným sokolem stěhovavým. Víte, co je jeho potravou?
a) ryby

b) hmyz

c) semena rostlin

d) ptáci

7. Podle které rostliny je pojmenována Děčínská jeřabinka?
a) jeřáb muk

b) jeřáb ptačí

c) jeřáb břek

8. Kolik skautů je organizováno v České republice?
a) okolo 30 tisíc

b) okolo 40 tisíc

c) okolo 50 tisíc

b) žlutý

c) červený

9. Jaký šátek nosí ke kroji mladší děti?
a) hnědý

10. V Děčíně jsou dvě skautská střediska, organizátory této akce je středisko Sojčáci. Víte, kde má
klubovnu?

11. Na tábory jezdíme v létě na čtrnáct dnů do přírody. Kde si myslíte, že přespáváme?
a) v domě

b) v chatkách

c) v týpí

12. Co zdobí špičku věže Děčínského zámku?

13. Děčínská ZOO chová jako jediná v České republice:
a) medvědy baribaly

b) medvědy lední

c) medvědy grizzly

14. Jak se jmenuje vyhlídka v lesoparku Kvádrberk?
a) Děčínská

b) Zámecká

c) Císařská

b) Černém

c) Baltském

b) Chlum

c) Lotarův vrch

15. Řeka Labe končí svou pouť v moři:
a) Severním

16. Nejvyšší bod v okolí města Děčína je:
a) Vysoký Sněžník

17. Děčínem prochází cyklostezka Labe/Elbe. Jak je dlouhá na území Ústeckého kraje?
a) 397 km

b) 96 000 m

c) 1 200 000 cm

18. Kde si můžeš v Děčíně přečíst nápisy „Spatříš-li mne, plač“ nebo „Neplač holka, nenaříkej,když je
sucho, pole stříkej“?

