Hra Znám svoji obec
1) Kaple sv. Gottharda na Horním Růžově – v 1.pádě napiš dvě jména svatých,
která jsou uvedena v kapličce?
2) Pomník na Horním Růžově – napiš, které křestní jméno se zde vyskytuje
pouze jedenkrát?
3) Dům na Horním Růžově č.p. 31 – napiš jaké příjmení je napsáno na dřevěné
desce umístěné na domě?
4) Kříž na Kopaninách – napiš páté slovo, které se nachází v modlitbě na kříži?
5) Cestička mezi domy – projdi cestičkou mezi domy až k lesu a napiš čí je
zkratka?
6) Dětské hřiště na koupališti – jakými třemi barvami je natřena věž? (slova
seřaď podle abecedy a rozděl je čárkami)
7) Schody ke kostelu – kolik kamenných schodů vede ke kostelu? (počítej od
prvního nejspodnějšího schodu a nezapomeň, že schody ke kostelu vedou
nejen k hlavnímu vchodu, ale i ke dveřím kostela)
8) Kostel – nad hlavním vchodem do kostela je umístěna kartuše – jaká písmena
jsou na levé straně uvedena?
9) Pomník u rybníka – kterou rukou drží socha ženy dítě?
10) Rozcestník u nádraží – jak daleko jsou Okluky? (napiš jen číslo)
11) Zátiší – vila Šárka – na vilce jsou napsány krátké verše, pokud stojíte tak, že
vilu máte po levé ruce, uvidíte druhý verš. Jaká slova jsou v prostředním řádku?
12) Kříž na Osiku – kdo má být podle nápisu na kříži na věky veleben?
13) Kaplička sv. Floriána v Malenách – kolik obrázků visí na zdi v kapličce?
14) Maleny dům č.p. 17 – na čelní zdi domu je krásný ornament, jaká je
podkladová barva ornamentu?
15) Pomník v Malenách – jaké je křestní jméno třetího padlého?

16) Most v Malenách Pod hrází – na okraji mostu je v betonu otisknutý malý
předmět – jde o značku muže, který se na stavbě mostu podílel. Jaký předmět
je v betonu otištěn?
17) Rozcestník v Malenách – jaká je nadmořská výška Malen uvedená na
rozcestníku?
18) Mlýn v Malenách – u mlýna roste vysoký strom. O jaký druh se jedná?
19 Wichterlova vila – jaký hrad je vyobrazený na vile? Malá nápověda – hrad je
od naší obce vzdálen cca 30 km.
20) Pamětní deska na zdi u rybníka – v kterém roce byla deska vyhotovena?

