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Další aktivity na www.ddm-nymburk.cz
Tajenku zašlete na e-mail: ddm@ddm-nymburk.cz

ZASTÁVKA 1 +

TABULE O PŘÍRODNÍ PAMÁTCE

1. Kolik je tu zastávek?
2. Kam vede silnice kolem Chotuce?
Další odpovědi najdeš na tabuli o přírodní památce!
3. Kde se na Chotuci smí chodit?
4. Kdo chrání přírodu?
5. Co se chrání na Chotuci?

ZASTÁVKA 2
6. Jak je označená hranice chráněného území Chotuc?
7. Kdy se narodila přírodní památka Chotuc = kdy byla vyhlášena za přírodní
památku?
8. O přírodní památku Chotuc se musí pečovat. Jak?

9. Proč je důležité každý rok sekat louky na Chotuci?

10. Krasec třešňový je brouk, nebo motýl, nebo rostlina?
11. Otakárek fenyklový je brouk, nebo motýl, nebo rostlina?
12. Vstavač nachový je brouk, nebo motýl, nebo rostlina?
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ZASTÁVKA 3
13. Na které mapě je poprvé nakreslený kopec Chotuc?
14. Jak se jmenuje řeka, která teče v Křinci?
15. Jak se jmenuje obec vedle Chotuce?
16. Kdysi stával vedle Křince hrad. Jak se jmenoval?
17. Kdysi vedla z Nymburka tímto směrem císařská silnice a na ní stával
zámek. Jak se jmenoval?
18. Na kolika mapách této zastávky najdeš Křinec?

ZASTÁVKA 4
19. Stojí na Chotuci kostel, nebo kaple?
20. Je možné na Chotuci někoho pohřbít do hrobu?
21. Jak se kaple jmenuje?
22. Slyšeli jste někdy slovo klokočí? Je to plod keře, který tu roste. Co se
z klokočí vyrábělo?
23. Jaký keř na Chotuci roste?
24. Na této tabuli najdeš obrázky dvou zámků. Který stojí dodnes?
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ZASTÁVKA 5
25. Z jakého kamene je kopec Chotuc?
26. Jak vznikla opuka? V zemětřesení, v sopce, nebo v moři?
27. Kdybychom nasedli do stroje času a přenesli se do druhohor, kde
budeme? Na vysoké hoře, na dně moře, nebo na poli?
28. Na Chotuci se dají najít zkameněliny. Co zkamenělo?

ZASTÁVKA 6
29. Smí se v chráněném území na Chotuci sbírat houby?
30. Jaké stromy rostou na Chotuci nejvíce?
31. Na této tabuli je jen jedna rostlina se žlutými květy. Jmenuje se ledenec
přímořský, červenec horský, nebo prosinec plazivý?
32. Kdy kvete sasanka hajní?

ZASTÁVKA 7
33. Na tabuli je několik obrázků zvířat. Která z nich se živí hmyzem?
34. Je slepýš had?
35. Když končí zima, přilétají ptáci z jižních krajů. Spěchá žluva, aby byla mezi prvními?
36. Jak se jmenuje největší český brouk?
37. Má vřetenuška pevné a dlouhé kořeny?

