Rádi soutěžíte?
a toužíte po dobrodružství?
out žíte? Máte dobrou paměť
pam
dobrodružství?

Hodně
Hodn s rodiči cestujete a hledáte další nápady, kam vyrazit za
novými zážitky?
zážitky? Čtěte
Čt te dál…
Víte, kdo je Rampušák a kde leží Peklo? Kdo byl Giovanni Batista Orsi nebo který
panovnický rod má ve znaku pětilistou růži? Jak se vaří „bigos“ a zda existuje růžové
skalní město? Kde najdeme Pastýřku a co to vlastně je? Na to vše naleznou odpověď žáci
již tří ročníků cestovního ruchu, pokud se vydají na pouť za romantikou a zúčastní se
dlouhodobé soutěže s názvem „Jak je krásně
krásn u nás doma aneb poznej turistické
zajímavosti nejen svého okolí“.

Soutěž má široké spektrum otázek, na které budoucí cestovatelé odpovídají formou
vyplnění pracovního listu. Převážná část soutěže je sestavena z materiálů Turistických
novin, které se dají sehnat v informačních centrech. Navíc podle obrázků významných
vojevůdců a na základě vědomostí z dějepisu doplní zeměpisné zajímavosti z historie. Čeká
je i něco z literatury. Podle obrázků z filmu doplní informace o hlavních postavách z knižní
předlohy, budou se věnovat autorovi knihy a jeho rodišti, turistickým zajímavostem daného
regionu. A hlavně, budou muset číst, číst a zase jenom číst s porozuměním pracovní texty
s obrázky, které budou prezentovány na turistické nástěnce…Budou hledat na mapě, bádat
na internetu nebo zpovídat starší generaci...
Soutěž je dobrovolná. A co za to? Však uvidíte…Získáte rozhled po „vlastech českých“,
mnoho nápadů, kam na výlet s rodiči, pocvičíte se nejen ve čtení, ale i v psaní na počítači a
v práci s internetem … Možná zažijete i pěkné chvilky, až s rodiči danou památku uvidíte na
vlastní oči. A nejvěrn
nejv rnější
rn jší cestovatele čeká odměna
odm na v podobě
podob tajného výletu
nebo pěkné
p kné knihy.

Hodně
Hodn úspěch
úsp chů
ch na objevných cestách za romantikou

