KOSTKA KRÁSNÁ LÍPA
příspěvková organizace
Věková kategorie: 6 – 11 let
Hra začíná 22.2 a končí 4.3.

Krok sem, krok tam, Krásnou Lípu dobře znám
➢ První část úkolů tě dovede na určitá místa v Krásné Lípě. Můžeš se na cestu vydat
sám/a, s kamarádem/kou nebo s někým z rodiny.
➢ Na těchto místech získáš čísla, která zapíšeš do okýnek.
➢ Až splníš všechny úkoly a získáš čísla, přijdeš s nimi na T-klub a vyměníš je za písmena,
ze kterých pak složíš hádanku.

Úkol č. 1
Krásný barokní římskokatolický kostel v Krásné Lípě stojí na návrší a vévodí
celému náměstí. Tvým úkolem je spočítat kolik vede schodů k bráně.
Úkol č. 2
V okolí náměstí je tabule o Köglerově naučné stezce, celou si ji přečti. Kolika
let se pan Kögler dožil? Zapiš si to.
Úkol č. 3
Komunitní centrum KOSTKA Krásná Lípa poskytuje různé sociální služby.
Zjisti si, kolik služeb je určeno dětem. Nápověda je vyvěšena na dveřích Domu
služeb.
Úkol č. 4
V Krásné Lípě se narodil, žil a pracoval malíř August Frind. Dům najdeš na
Varnsdorfské ulici. Z pamětní desky zjisti, kdy se narodil a číslice v datu sečti.
(př. 13.1.1943 = 1+3+1+1+9+4+3=22) Číslo si zapiš.
Úkol č. 5
Malíř August Frind měl poblíž náměstí také svůj ateliér. Na domě je umístěná
další pamětní deska. Tvým úkolem je dům nalézt (Dittrichova ul.), napsat si
číslo popisné (pouze bílá tabulka) a všechny tři číslice sečti (př. 318 =
3+1+8 =12).
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Úkol č.6
Na zastávce autobusu za náměstím je turistická tabule o městě. Přečti si jí celou
a spočítej, kolik je na ní uvedeno slavných rodáků. Jejich počet si zapiš.
Úkol č.7
V Národním parku České Švýcarsko se každoročně vypouští do říčky Kamenice
malé rybičky. Dokáží žít v řekách i ve slaném moři. Od nás odplouvají až do
Severního moře, odkud se v dospělosti vrací, do své rodné říčky, aby se v ní
rozmnožily. Co je to za rybu? Nápovědu k úkolu hledej u vchodu do Domu
Českého Švýcarska. V názvu ryby spočítej písmena a jejich počet si zapiš.
Úkol č.8
Vydej se Dittrichovou ulicí směrem ke hřbitovu. Zastav se u sochy lva. Lev tu
není na podstavci sám. Kolik je tu zvířat? Počet si zapiš.
Nyní máš všechny úkoly! Nastal čas vyměnit čísla za písmena.
Dojdi na T-klub, otevřeno je od 9h-15h. Nezapomeň roušku a vstup
dovnitř.
Řekni heslo: Krok sem, krok tam, Krásnou Lípu dobře znám. A uvidíš, co
bude dál.
Hádanka:
Mám dobrý čich a šedý šat, lovím v noci, když mám hlad. Kdo jsem?

Já ………………………………………………., nar. …………………souhlasím/nesouhlasím
s pořizováním a zveřejňováním ,fotografií mého dítěte ………………………………………….
Za účelem prezentace, propagace Kosky Krásná Lípa p.o.
V Krásné Lípě dne……….

Podpis zákonného zástupce…………………..
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