RODINNÁ ZÁŽITKOVÁ MAPA

POZNEJTE NAŠE KOLEJIŠTĚ
Milá rodino,
vítáme vás v Království železnic, kde uvidíte známé dominanty ČR, ale také spoustu vtipných i naučných
scének – modelových situací. Pojďme se na ně podívat zblízka! Jednotlivé otázky jsou rozděleny podle věku,
ke správnému vyřešení tajenky se tak musí spojit celá rodina! Písmeno, které je u správné odpovědi,
si zapište do kolonky na druhé straně listu, abyste získali tajenku. Jste připraveni? Jdeme na to…

Začínáme na kolejišti č. 1, na kterém si naši modeláři natrénovali stavbu krajiny. Jistě si všimnete,
že kolem kolejiště jsou i interaktivní tlačítka. Jedno z nich rozezpívá trampy, zatímco to druhé uvede
do provozu druh elektrárny.
Otázka pro děti 5+: Jak se tento druh elektrárny nazývá?
a) větrná … Z

b) solární … E

c) vodní … N

Otázka pro rodiče: Větrné elektrárny mají jednu nevýhodu. Při velmi silném větru vygenerují tolik proudu,
že může dojít k přetížení rozvodné sítě, což může způsobit:
a) povodeň … K

b) explozi … R

c) blackout … Á

Přesuňte se ke kolejišti č. 2. Mimo krásných krajinek tu uvidíte také jednu zábavnou atrakci, kde mohou
návštěvníci vidět například akrobatické vystoupení nebo klauny.
Otázka pro děti 3+: Co je to za atrakci?
a) škola … M

b) cirkus … Ž

c) divadlo … E

Otázka pro děti 7+: Jak se správně nazývá cirkusový stan?
a) iglú … N

b) šapitó … I

c) party stan … T

Dobrá práce, rodinko! Nyní se přesuneme ke kolejišti č. 3. Tam trochu přituhne, a to nejen kvůli ročnímu
období.
Otázka pro děti 3+: Jaké roční období je na tomto kolejišti?
a) léto … V

b) podzim … R

c) zima … T

Otázka pro děti 12+: Kromě ročního období je na tomto kolejišti ještě něco mrazivého. Podívej se pozorně
na doplňky v kolejišti a určitě správně určíš, že toto kolejiště představuje období:
a) 2. světové války … O

b) komunistického režimu … K

c) války v Afghanistánu … O

Otázka pro rodiče: Jeden z nejtypičtějších výjevů z dob komunismu uvidíte před Tuzexem. Je to:
a) fronta na bony … O

b) fronta na knihy … B

c) okluzní fronta … R

Tak, a první půlka naší cesty po zajímavostech v kolejištích je za námi. Pokračujeme u kolejiště Karlovarský
kraj, v druhém podzemním podlaží.
Otázka pro děti 15+: Na sportovním letišti se stala nehoda. Jedna z přihlížejících utrpěla srdeční infarkt,
a musí jí oživovat záchranáři. Jak se proces oživování nazývá?
a) resuscitace … V

b) rekonvalescence … E

c) rekonstrukce … Š

Otázka pro děti 10+: Aby záchranáři na našem modelu začali paní oživovat, musíš udělat jednu důležitou
věc. Jakou?
a) zavolat linku 159 … P

b) stisknout tlačítko … Á

c) šťouchnout sourozence … N

Otázka pro rodiče: Po náročné službě si záchranáři mohou jít „vyhodit z kopýtka“ a dát si rundu známého
likéru z Karlovarského kraje. Jeho výrobnu v našem kolejišti uvidíte také a je to:
a) Stará Myslivecká … Š

b) Pepermintka … U

c) Becherovka … M

Už nám zbývají jen tři otázky, tak pojďme ke kolejišti Praha a Střední Čechy. Uvidíte zde pražské hlavní
nádraží, řeku Vltavu, známé místní dominanty, ale také partu medvědů u nádraží Mšeno jedoucích
na určitém dopravním prostředku.
Otázka pro děti 7+: Na jakém dopravním prostředku medvědi jedou?
a) na mopedu … A

b) na korbě náklaďáku … R

c) ve vlaku … T

Otázka pro děti 5+: Kolik je dohromady medvědů?
a) pět … S

c) šest … P

c) sedm … A

Otázka pro rodiče: Z jakého filmu tato scénka pochází?
a) Na ostří nože … D

b) Divoké Tatry s Jitkou … N

c) Šest medvědů s Cibulkou … A

Výborně, došli jste až na konec! Jistě jste při tom objevili, která věc vám scénky v našich kolejištích
představí nejlépe. Co je to?

_________ ____
Přesně tak!
Se zážitkovou mapou poznáte naše kolejiště mnohem lépe než ostatní. Na výběr máte několik a během
každé návštěvy tak můžete náš modelový svět vidět z jiného úhlu.

NEZVLÁDLI JSTE SPRÁVNĚ VYPLNIT MAPU?
Spojte se ještě jednou a můžete se vykoupit z osudu propadlíků! Promněte si nejprve oči, protože
následujících pár minut budete muset pečlivě hledat odpovědi na těchto pět otázek:
1) Ve kterém kolejišti se nachází figurka panáčka v kadibudce? _______________
2) V expozici najdete i samostatnou diorámu společnosti EKO-KOM. Jakou? ________________
3) Jedno z našich interaktivních tlačítek rozezní známou píseň a tou je: _______________
4) Závodnímu okruhu, na kterém se ve městě Most prohání trucky, se říká: ______________
5) V Libereckém kraji jsou dvě interaktivní tlačítka, která uvedou do provozu dopravní prostředek.
Který z nich provozují České dráhy? _________________
Zvládli jste odpovědět správně aspoň na tři doplňkové otázky? V tom případě Vám gratulujeme
k vítězství!

