PROJDU KRÁSNÉ POLE
Milé děti,
protože jste dlouho přikovány u počítačů, mnohé z Vás bolí záda a možná jste už
zapomněly, jak Krásné Pole vypadá, připravily jsme si pro Vás „procházkovou“
soutěž, ve které si téměř celou naši obec projdete.
Věříme, že také Vy, drazí rodičové, jistě rádi využijete možnost nadýchat se společně
se svými ratolestmi čerstvého vzduchu a budete jim nápomocni při získávání
správných odpovědí.
Co bude Vaším úkolem? Budete zjišťovat odpovědi na naše velmi zapeklité otázky,
které najdete na 2. straně tohoto dokumentu. V tomto souboru rovněž naleznete
soutěžní kartu, do které budete po jejím vytištění zaznamenávat své odpovědi.
Lhůta pro splnění je do 12. 4. 2021.
Vyplněné soutěžní karty, prosím, vhoďte do školní poštovní schránky.
Všechny soutěžní karty budou následně slosovány a výherci náležitě odměněni.
Doufáme, že se Vám bude naše výzva líbit, krásně se projdete a taky lépe poznáte naši
vesnici.
S pozdravem a přáním úspěchu
Simona Havrlantová, Renáta Plačková a Bc. Eva Ricková
Kontakt: eva.rickova@zskrasnepole.cz

SOUTĚŽNÍ OTÁZKY
1. Jaká socha stojí u rybníka Lacha?
2. Kolik laviček je v aleji na ulici Hájkovická?
3. Kolik zastávek má autobus č. 46 v Krásném Poli?
4. Kolik kamenných koulí (růženec) je na stezce ve směru na Velkou Polom?
5. Jakou otevírací dobu má v sobotu obchod u Homoly?
6. Kolik kontejnerů stojí u hasičárny?
7. U zastávky Družební je památeční strom - Lípa republiky. Kdy byla vysazena?
8. U zastávky Družební stojí dřevořezba. Kolik je v ní srdcí?
9. Kolik je basketbalových košů na tartanovém hřišti?
10. Má sportovní hala venkovní schodiště?
11. Kolik schodů je při hlavním vstupu do školy?
12. Kolik schodů je při vstupu do knihovny?
13. Jaký burger je v Pizzerii U Čestmíra pod č. 4?
14. Jaké číslo zvonku je pro ranní družinu?
15. Jakou barvu má hasičárna?
16. U které autobusové zastávky je workoutové hřiště?
17. Jaká je sobotní otevírací doba sběrného dvoru?
18. Který prezident je vyobrazen na památníku u Pizzerie U Čestmíra?
19. Na jaké ulici je dům č. 1?
20. Z jakého materiálu je socha u vchodu do kostela?
21. Kolik stojí nejdražší káva v Krásné kavárně?
22. Co se staví naproti obchodu u Homoly?
23. Co stojí u vchodu vodárny?
24. Jaká je barva zábradlí mostu na konci aleje na ulici Hájkovická?
25. Co se prodává v domě vedle kostela?
26. Jsou na radnici hodiny?
27. Nachází se u tramvajové zastávky Krásné Pole poštovní schránka?
28. Jaké siluety zvířat zdobí prosklenou část planetária?
29. Proč se podle cedule, která je umístěna u pastvin Nad Mlýnkem, nesmí krmit
koně?
30. Jak se jmenuje kadeřnictví naproti školy?
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