Po stopách
libchavských trpaslíků
Věděli jste, že Libchava má svých vlastních 7 trpaslíků.
Nevěděli?
Tak je nejvyšší čas se o nich něco dozvědět. Leckdo by si je spletl s lesními
skřítky, ale ve skutečnosti patří do rodu trpaslíků.
K dispozici je popis míst, kde byly naposledy zachyceny jejich stopy. Vaším
úkolem je tato místa prozkoumat a kdo ví, třeba budete mít štěstí a trpaslíka
uvidíte na vlastní oči. Pokud ne, nesmutněte. Na každém stanovišti bude ukryta
schránka s úkoly a drobným popisem, takže se o místních trpaslících určitě
dozvíte něco zajímavého.
P.S. Do batůžku si kromě svačiny vezměte i papír a tužku, klidně i foťák, ať
s námi a svými spolužáky můžete sdílet zážitky ze svých výprav. Dobrovolným
úkolem je přibalit do batůžku i rukavice a sáček na odpadky. Nejen trpaslíkům,
ale i samotné přírodě uděláte radost, když po cestě posbíráte to,
co do lesa nepatří.

Mnoho radosti při hledání Vám přeje Vaše asistentka Monika

Pro rodiče:

Smyslem této hry je dostat děti na čerstvý vzduch a prozkoumat krásy naší
obce. Zvlášť v této době buďme rádi za každý pobyt v přírodě, kde alespoň na
chvíli můžeme odložit roušku. Vzhledem k vládním opatřením Vás tímto prosíme,
ať se u stanovišť neshlukujete a pokud se tam s někým potkáte, tak prosím
dodržujte bezpečné vzdálenosti. Skřítci, trpaslíci a jiné nadpřirozené bytosti
vládním nařízením nepodléhají, tak pokud je nějaké stanoviště těsně za hranou
katastru obce, tak nezapomeňte s sebou čestné prohlášení:-D
Na děti, které nebydlí v Libchavě, jsme také mysleli.
Na procházky a výlety můžete jít s dětmi v rámci své obce. Pro ně jsou
připravené podklady v emailové podobě a na požádání je obratem pošleme.
Kdo bude mít zájem, napište na chytra@zsmshornilibchava.cz.
Na tento email posílejte i jakékoliv dotazy ohledně hry.
Budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu.
Prosíme tedy o posílání fotek, které pořídíte, ať už při pátraní po keškách nebo
při plnění úkolů.
Dokumentujte, foťte a posílejte splněné výzvy. Za Vaše fotografie předem
děkujeme. My je pak zveřejníme na webu školy a pro děti, které se této hry
zúčastní, budou samozřejmě připravené i nějaké odměny.

Mnoho krásných chvil strávených na čerstvém vzduchu
a v rodinném kruhu
Vám přeje
ZŠ a MŠ Horní Libchava

Místa, kde trpaslíci zanechali stopy
1. Stanoviště

- pěší procházka

Od školy se vydáte směrem ke kostelu, za kostelem se vydáte po cestě, a
jen co to půjde zahnete doleva, uvidíte rybník a to je dobře , keška je
ukrytá v pařezu, který je blízko hráze rybníka, nejlépe je vidět pokud
stojíte ve staré vyschlé výpusti.
2. Stanoviště - pěší procházka
(kdo chce může se vzít kolo a následně se napojit na cyklostezku)
Když půjdete od kostela po té lesní cestě, dojdete až k cykolstezce,
projdete ji rovně a v levo se tyčí velký strom, hledejte nahoře ve větvích.
3. Stanoviště - pěší procházka
Od školy se vydáte směrem ke kostelu, za kostelem se vydáte po cestě a
pokračujete dál cestou, dojdete na jakýsi začátek louky, vydáte se
doprava po louce a na okraji lesa uvidíte lavičku, když stojíte u lavičky
vidíte z klacíků a větví postavený jakkýsi bunkr, hledejte v jeho základech.
4. Stanoviště - lze to i pešky,ale doporučuji vzít kolo, koloběžku nebo brusle
Vydáte se po cyklostezce směr Prácheň, na kraji obce těsně před silnicí
jsou informační tabule o cyklostezce a jakýsi mramorový patník,
neprekračujte silnici, keška je ukrytá na zemi pod vrstou kamínků.
5. Stanoviště - pěší procházka
Libchavský zámek znáte všichni, když už jste skoro u něj informuje Vás o
tom informační tabule (zámek 100m), vpravo od té tabule je velký strom,
hledejte v jeho kořenech.
6. Stanoviště - pěší procházka
Vydáte-li se od školy ulicí kolem fotbalového hrište, dále ulicí doprava, po
levé straně budete mít rozestavěný dům, dále žabinec, za žabincem vlevo
vede lesní pešina, půjdete po ní stále rovně, tak po pravé straně budete
mít louku, na kraji té louky u lesa stojí posed, hledej pod ním.
7. Stanoviště - lze to i pešky,ale doporučuji vzít kolo, koloběžku nebo brusle
Po cyklostezce se vydáme směr česká Lípa, dojedeme do Manušic na
odpočívadlo, u kapličky je mohutný strom, hledej v jeho kořenech.

