Prázdninové putování
s Rodinnými pasy 2022

Gránické údolí
a mločí stezka

Projekt RODINNÉ PASY je
financován Jihomoravským krajem.

soutěžní
otázky
Mapka s místy, která souvisí
s otázkami, je na druhé straně.

Otázka č. 1
okres

znojmo

Na informační ceduli č. 1 najdi odpověď na otázku,
podle čeho vznikl název Gránické údolí.
A ) podle gránického mloka
B ) podle Gránického potoka
C ) podle Gránického lesa

Otázka č. 2

Vaším průvodcem na této soutěžní trase
bude mlok jménem Hugo. Stačí sledovat
směrovky, na kterých je nakreslený, a bezpečně celou stezkou projdete.

Až potkáš na stezce dřevěného kance, zjisti,
kdo jej vyřezal.
A ) Jakub Malačka
B ) Josef Winterhalder
C ) Martin Lichevník

Už při samotném vstupu na naučnou stezku si
můžete symbolicky zazvonit na dřevěnou zvoničku. Opodál je pro nejmenší návštěvníky připraven
přírodní dětský park, kde si děti mohou vyzkoušet
svou obratnost a šikovnost. Mohou zde také prozkoumat, kde se nachází sever nebo ke kterému

Otázka č. 3

Na lesním pexesu najdi kartu, která je umístěná
na pozici C-3. Je na ní:
A ) Užovka stromová
B ) Skokan štíhlý
C ) Puštík obecný

Otázka č. 4
lesnímu zvířátku mají výškou nejblíže. Park je vybudován z přírodního obnovitelného materiálu –
ze dřeva, které pochází z Městských lesů Znojmo,
v nichž se hospodaří trvale udržitelným způsobem.
Pak už na vás čeká první zastavení, a budete-li dále
sledovat směrovky, dostanete se až k poslednímu,
sedmému zastavení, kde se nachází poslední soutěžní úkol.

~ 2,4 km
trasa na mapy.cz

~ 60 min

trasa
pro pěší

mapy.cz/s/jobelovene

Po trase stezky jsou rozmístěny dřevěné sochy
běžných druhů lesních zvířat v nadživotní velikosti
a u panelu houby určitě nepřehlédnete téměř metrovou muchomůrku. U altánu se vine obrovský had,
na kterém si můžete chvilku odpočinout, a své kolo
opřít o originální stojan na kola ve tvaru ježka.

Znalost zvířátek a dřevin si děti ověří u dřevěného
pexesa a u panelu ptáků si pomocí mobilní aplikace
Les poznání mohou poslechnout, jak který ptáček
zpívá, a pokusit se najít makety těchto zpěváčků
v korunách okolních stromů.
A pokud jste neměli štěstí a Huga jste nikde během
procházky nezahlédli, nezoufejte! Nedaleko čtvrtého panelu je Hugo téměř třímetrový, i když jen
dřevěný.
Stezka navazuje na historické centrum města
Znojma a kousek od stezky se nachází zastávka
turistického vláčku. Vstup do Gránického údolí je
od řeky Dyje, případně od Krammerovy vily.

Na informační ceduli č. 4 vyhledej informaci,
co se stane, když se mločí jed dostane do očí.
A ) Způsobí silné pálení
B ) Způsobí silné horečky
C ) Vůbec nic

Otázka č. 5

Na naučné ceduli č. 7 najdi ukázku stromu,
který se tu nachází.
A ) Olše lepkavá
B ) Lípa srdčitá
C ) Javor mléč

Nezapomeňte své odpovědi na soutěžní
otázky vyplnit a odeslat na internetové
stránce putovani.rodinnepasy.cz
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