Doneste vyplněný lístek s vyřešenými
úkoly do 31. 8. 2021 do Obvodní
knihovny Doubravka a dostanete
malou odměnu. Následně vylosujeme
tři výherce, kteří dostanou hodnotné
ceny.

Odkud jsme čerpali pověsti a pohádky?
Kahoun, Jiří. O mašinkách : pohádky na kolejích.
Praha, 2007.
Čekanová, Markéta; Zajíček, Zdeněk. Dva tucty
plzeňských pohádek a pověstí. Plzeň, 2014.
Wohlleben, Peter. Slyšíš, jak mluví stromy? : co všechno
můžeš objevit v lese. Brno, 2017.
Wohlleben, Peter. Víš, kde bydlí zvířata? : poznáváme
život na loukách a v lesích. Brno, 2019.
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1.

Habrmannův park

Proč jsou stromy pro město důležité?
Jeden jediný velký strom odevzdá do ovzduší tolik
kyslíku, že stačí 20 lidem, aby mohli dýchat. Svými
listy či jehličkami posbírá strom ze vzduchu spoustu
špíny, jako jsou například saze z výfuků aut nebo
komínů.

Úkol: spočítej, kolik je vysázených stromů na
oválném trávníku uvnitř parku.

2. Záchranná stanice živočichů
Zvíře nezná červenou
Pro zvířata vypadá svět jinak. Přechody pro chodce ani
semafory jim nic neříkají, a tak do silnice prostě vkročí.
My lidé bychom měli udělat něco pro to, aby tolik zvířat
nekončilo pod koly aut. Jezděme pomaleji!

Úkol: zjisti, od kdy funguje záchranná stanice
živočichů v Plzni.

3. Ejpovický tunel
Vláček motoráček
Na nádraží stál motoráček s třemi vozy a u něj
babička s dědou. Oba mávali a loučili se s vnoučkem.
Ten měl přilepený nos na okně ve vlaku a taky mával.
Pak přišel pan výpravčí v červené čepici, zvedl
kulatou plácačku, zapískal a vláček se rozjel.
Jen vyjel z nádraží, začal si broukat: Šupity šupity,
cvaky cvak, jede jede rychlovlak!

Úkol: najdi u Ejpovického tunelu údaje o tom,
kolik tunel měří a zjisti, kolik váží razící štít
Viktorie.

4. Kostel svatého Jiří
O kopí svatého Jiří
V místech, kde dnes stojí kostel sv. Jiří, rozkládala se
kdysi ves Týnec. Jednoho dne se kousek za vsí
utábořili loupeživí rytíři, kteří drželi v zajetí krásnou
Adlétu, dceru zemana z Červeného Hrádku. Tou dobou
se v kostelíku modlil punčochář Adam z Plzně, který
byl nešťastně zamilovaný právě do Adléty. Adamovi se
náhle zjevila v kostele postava, která mu darovala kopí
a zbroj. Adam sedl na koně a vydal se do boje proti
loupeživým rytířům. Všechny je porazil a získal tak
ruku krásné Adléty.
Kopí, které mu daroval sám svatý Jiří, prý leží v zemi
dodnes…

Úkol: prohlédni si kostel u sv. Jiří a jeho okolí a
najdi datum, kdy zde byla povodeň

5. Chlum
Zlatá metlice z Chlumu
Cilka z Doubravky měla již dlouho nemocnou
maminku. Jednoho dne vyrazila Cilka se svými
sourozenci na kopec Chlum sbírat maliny. Náhle se
vedle nich objevila stařenka, které smutná Cilka
pověděla o svém trápení. Stařenka jí na oplátku
prozradila, že jednou za rok vyroste na Chlumu zlatá
metlice, která má divotvornou moc. Pouze nikdo neví,
který den to bude.
Mnoho večerů chodila Cilka na Chlum, ale žádnou
zlatou metlici nenašla. Mamince se zdraví dále
zhoršovalo, až se schylovalo k nejhoršímu. Plačící Cilka
znovu vyběhla na Chlum. Nevěděla kam jde, pro slzy
neviděla, ale náhle ji udeřila do očí nesmírná záře. Na
palouku rostla – zlatá metlice! Cilka metlici utrhla a
utíkala k domovu, kde bylo pozdvižení. Mamince se
ulevilo!
O zázračném uzdravení se brzy povídalo i ve městě
Plzni a ve všech vsích okolo.

Bonusový úkol: vylez na vrch Chlum a
spočítej, kolik má rozhledna schodů
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