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přímo u jednoho z hřišť.

brno
město

Děti určitě potěší, když je v Akátkách vypustíte na
velké dětské hřiště, které je velmi dobře vybavené.
Najdete tu například rozsáhlou lezeckou stěnu,
parádního houpacího koníka nebo lanovou prolézačku.

~ 1,5 km
trasa na mapy.cz

~ 45 min

trasa
pro pěší

mapy.cz/s/defajazolo

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

Otázka č. 1

Naučnou stezku tvoří
deset informačních panelů o lese a jeho významu
pro člověka. Tematicky pojednává srozumitelnou
formou o základním koloběhu vývoje lesního ekosystému. Najdete zde informace o lesnictví a hospodaření v lese, a to na jednom kilometru s deseti
stanovišti. Průvodcem nejen pro menší zájemce je
kreslená postava mravence Lesíka. Jednoduchou
formou s obrázky a fotkami seznamuje s celým
dlouhým životem stromu od malého semínka po
jeho konečné zpracování.

Lesopark Akátky se nachází v kopci mezi
brněnskými městskými částmi Vinohrady
a Židenice. V roce 2018 prošel omlazující
kúrou a byla do něj umístěna naučná stezka,
nové dětské hřiště i workout hřiště.  Téměř
na hranici parku se navíc nachází venkovní
posilovna, takže návštěvou Akátek lze spojit
příjemné s užitečným. Doplnění tekutin zajistí

soutěžní
otázky
Na informační ceduli 2/10 najdi odpověď na otázku, jak
vzniká přirozená obnova lesa.
A ) Opadem a nalétnutím
B ) Opadem, nalétnutím a výmladností
C ) Nalétnutím a výmladností

Otázka č. 2

Na hřišti, které najdeš u informační cedule 3 a 4,
spočítej, kolik je zde umístěno vysokých prolézacích
kůlů.
A ) 15
B ) 16
C ) 17

Otázka č. 3

Na informační ceduli č. 5 je uvedeno, jak se suší
vysušené řezivo. Která je správná odpověď?
A ) V sušárně nebo na slunci
B ) V sušárně
C ) Na slunci

Otázka č. 4

Na informační ceduli č. 6 spočítej, kolikrát je zde
vyobrazen mravenec Lesík.
A) 3
B) 4
C) 5

Otázka č. 5

Na dětském hřišti najdi prolézačku se skluzavkou.
Z jakého materiálu je skluzavka vyrobena?
A ) Plast
B ) Kov
C ) Dřevo
Nezapomeňte své odpovědi na soutěžní
otázky vyplnit a odeslat na internetové
stránce putovani.rodinnepasy.cz
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