HRA PO PRAZE – STROMOVKA
JMÉNO/PŘEZDÍVKA:
NÁZEV TEAMU:
POČET ČLENŮ TEAMU:

OTÁZKY:
1. Kolik klaunů najdeš kolem nápisu ZOO Mořský svět?
2. Najdi na výstavišti sochu hokejisty a vyfoť se u ní.
3. Co se nachází na podstavci sochy „Hokejista“?
4. Vyber, co vše se nachází v areálu výstaviště.
a) Plavecký bazén
b) Socha „Sedící žena“
c) Boulderová stěna
d) Parkourové hřiště
e) Fotbalové hřiště
f) Dětské lanové hřiště
g) Velká horská dráha
h) Socha „Růst“
5. Kolik sloupů najdeš na přední straně Průmyslového paláce?
6. Kolik budov představují Křižíkovy pavilony?
7. Co se nachází uvnitř Pyramidy?
8. Co je napsáno na autobusové zastávce u Pyramidy?
9. Jak se původně jmenovala Stromovka?
10.Vyjmenuj všechny rybníky, které se nachází ve Stromovce.
11.Kolik vlajek najdeš u Maroldova panorámata?
12.Najdi kosmický modul a vyfoť se u něj.
13.Na kosmickém modulu je vlajka, které zemi patří?
14.Napiš číslo tramvaje, která jezdí na stanici „Planetárium Praha“.
15.Najdi xilofon u restaurace Vozovna a zahraj na něj tyto tóny G, G, E, G, G, E, G, G, A,
G, G, F. Jakou písničku jsi zahrál?

16.Jaký symbol je nad písmenkem R na vchodu do Rudolfovy štoly?
17.Z terasy Místodržitelského letohrádku je krásný výhled na Stromovku. Jaký zajímavý
předmět se na vyhlídce nachází? A k čemu slouží?
18.Najdi ve Stromovce vrbu náhrobní (salix sepulcralis - weeping willow) a vyfoť se u ní.
19.Na malém domku, který najdeš na bodě X, je cedule s nápisem, dej dohromady 6.,
21., 28., 11., 3. a 40. písmeno. Získáš tak slovo, které ti řekne, jako co domek sloužil.
Vzniklé slovo zapiš.
20.Jaký tvar má půdorys přístřešku na jednom z bodů.
21.Vezmi si jednu knihu z knihobudky, otevři ji na stránce 35 a vyfoť se s ní.
22.Jak se jmenoval první Foglarův román?

NEZAPOMEŇ DOKRESLIT MAPU!
ODPOVĚDI, FOTKY A MAPU NAHRAJ DO PŘIPRAVENÉHO FORMULÁŘE NA ODDÍLOVÉ
STRÁNKY www.omtoddil.cz

Doufáme, že si hru užijete a přejeme vám hodně štěstí.

