PRACOVNÍ LIST
SEBEPOZNÁNÍ - POSTŘEH A PAMĚŤ
Milá mladá dámo nebo mladý pane!
Je to pro Tebe možná ještě nezvyklé oslovení, ale u nás na železnici je každý majitel jízdenky nebo vstupenky osobou, která si
zasluhuje plnou vážnost. Vítáme Tě v expozici největší modelové železnice v České republice. Můžeš se zde pobavit sledováním
života v našem zmenšeném kolejišti. Všimni si, kolik půvabu a poezie, ale i napětí a akce v tom zmenšeném světě je. Všechny ty
hezké modely vyrobili šikovní lidé stejnýma rukama, jaké máš i Ty. Můžeš si to také zkusit.
Máme pro Tebe jeden nápad na poněkud neobvyklé využití naší expozice. Sebepoznání není nikdy dost a my Ti teď nabízíme
možnost prozkoumat si schopnosti své paměti a vnímání informací.
Jak na to?
Expozici Království železnic tvoří desítky mašinek a budov, stovky lidských postaviček v konkrétní akci a spousta přírodních
scenérií. Prohlédni si pečlivě všechno, co jsme i pro Tebe postavili. Řada obchodů má své jméno, vlaky projíždějí konkrétním
nádražím, na ulici se dějí zajímavé věci. Po prohlídce si sedni do pohodlného vlakového křesla v konferenčním sále ve vstupním
patře a zkus co nejlépe vyplnit následující paměťový test.

TEST AGENTA POZOROVATELE
1.

Jak se jmenuje jediné kino v expozici?

...................

2.

Malá továrna v zasněžené části vyrábí populární nápoj. Jaký?

...................

3.

Na rohu nad nádražím stojí restaurace s názvem, který pojmenovává její polohu.
Je to restaurace Na

...................

4.

V krytém bazénu stojí na skokanském můstku žena. Jakou barvu mají její plavky?

...................

5.

Jakého typu konstrukce je největší silniční most v expozici?

...................

6.

Vojsko v zimní krajině je označeno názvem dnes již naštěstí neexistujícího
vojenského uskupení z dob studené války. Jak se tento pakt jmenoval?

...................

7.

Jaké uhlí se těží v povrchovém dolu Bílina?

...................

8.

Jak se jmenuje jedna z nejlépe dochovaných zřícenin v České republice,

9.

jejíž model najdete na kolejišti Ústeckého kraje?

...................

U charakteristického historického stavení se pohybuje jedno z nejstarších
mechanických zařízení využívaných člověkem. Je na vodní pohon. Je to

...................

10. Kdybys žil nebo žila jako malá postavička v Království železnic, mohl/a by ses ve volném
čase zajít pobavit do kruhové budovy, která se ve skutečném světě často stěhuje.
Obyvatelé Království železnic mají tu zvláštní výhodu, že jejich .................... nikdy neodjíždí.
11. Na samém vrcholu hory Říp se tyčí kostelík. V jakém slohu je postaven?

....................

12. Jaký stroj se používá k těžbě v povrchovém dole?

....................

13. Před jedním z kostelů se koná slavnostní obřad. Jaký?

....................

14. Žlutooranžová lokomotiva propaguje známou charitativní akci. Kterou?

....................

15. Železniční lokomotiva nebo vagón se neumějí otočit do protisměru tak snadno
jako auto. K jejich otáčení slouží tzv. točna, která je dobře vidět i v Království železnic.
Jaký má tvar?

.....................

Vyhodnocení:
Pokud máš víc než 10 správných odpovědí, jmenujeme Tě SUPERAGENTEM POZOROVATELEM! Jsi opravdová hvězda a pokud
si v budoucnosti vybereš povolání využívající postřeh a paměť, úspěch Tě nemine.
Za 6 až 10 správných odpovědí získáváš u nás něco jako stříbrnou medaili, která by Tě měla povzbudit k dalšímu zlepšování.
Nezapomeň, že vnímat svět pozorně a naplno se vyplatí. Třeba při řízení formule jedna nebo vlastní firmy.
Pokud máš jen 5 a méně správných odpovědí, bezplatně Tě doporučíme do jakéhokoli kurzu na trénink pozornosti a paměti. Stačí
málo a výrazně se zlepšíš.
Řešení: 1. Otto, 2. pivo, 3. Na Růžku, 4. červenou, 5. lanový most, 6. Varšavská smlouva, 7. hnědé, 8. Střekov
9. vodní mlýn, vodní kolo, 10. cirkus, 11. románský, 12. kolesové rypadlo, 13. svatba, 14. Pomozte dětem, 15. kruhový, kruh s paprsky

