Stanoviště 4
ACH TY POČTY!

Stanoviště 2
PUZZLE

ÚKOL:
Pokud správně vložíte kartu na prázdné políčko, dozvíte se spoustu
nových informací. Z deseti nabídnutých karet jich ovšem budete
potřebovat pouze šest.

ÚKOL:
Jak dobře znáš některé z našich stěhovavých ptáků? Vyzkoušej si
své znalosti. Do políček k názvům ptáků správně vepisuj písmena.
Písmena uvedená u obrázků vepiš do políčka O, ta u informací
o potravě do políčka P a písmena u informací o hnízdění do políčka
H, a to u každého ptáka. Budeš-li správně pracovat, tajenka ti odhalí
jméno jednoho zajímavého ptáka a rok, kdy vyhynul.

ÚKOL:
Z písmen na kartičkách poskládejte slova, která patří do řádků. Jsou
to všechno ptáci, o kterých jste dnes již slyšeli. Budete-li pracovat
správně, vyjde vám jméno ptáka, který dokáže za osm dní uletět
neuvěřitelných 5600 kilometrů. Jak se pták jmenuje a kolik kilometrů
uletí za jednu hodinu, pokud by letěl 24 hodin denně?

ÚKOL:
Poskládejte text a pak pozorně přečtěte tajenku. Že ji nemůžete
najít? Jen se pořádně podívejte. Tajenka má 17 písmen a její první
část vám prozradí jméno ptáka, který vystoupá do výšky kolem dvou
kilometrů, aby následně mohl během spánku klesat. Během spánku
upadá jedna polovina mozku do mikrospánku a druhá polovina
kontroluje let. Jak se pták jmenuje a jaké maximální rychlosti (druhá
část tajenky) dokáže dosáhnout?

Stanoviště 3
MLADÝ ORNITOLOG

Stanoviště 1
BLESKOVÝ LET

• KOMÍN, ŽÁBA, VÍTR, HLAD

• ČÁP, MOŘE, PŘELET, HNÍZDO

• SLAVÍK, ZPĚV, AFRIKA, TEPLO

ÚKOL:
Vyberte si jednu z nabízených čtveřic slov a složte krátkou rýmovanou
básničku, ve které se všechna čtyři slova uplatní.

3. Kolik slov dokážete složit pouze použitím písmen ve výrazu
ENVIRONMENTÁLNÍ MIGRACE? Každé písmeno smíte použít pouze
tolikrát, kolikrát se v uvedeném výrazu vyskytuje.

2. Napište co nejvíce slov rýmujících se ke slovům SLOUP A VÍTR.

1. Napište co nejvíce slov příbuzných ke slovům LET a PEŘÍ.

Doplňkové úlohy:

ÚKOL:
Pokud si potřebuješ své znalosti ověřit, najdi patřičnou kartu a přilož
ji na panel. Pokud je tvá odpověď správná, rozsvítí se světýlko na
panelu. Pokud světýlko nesvítí, asi se mýlíš a správnou odpověď
musíš hledat dál.

ÚKOL:
Poskládej k sobě správně fotograﬁi sloupu a popis sloupu. Pokud
v záznamovém listě PL_Kolečko správně pospojujete čísla s písmeny,
pak se vám budou dobře počítat průsečíky. Kolik jich je?

Stanoviště 6
KOUTEK POEZIE

Stanoviště 7
PANEL PRAVDY

Stanoviště 5
SLOUPY

