
1. CESTA ZA POZNÁNÍM 
Motto: „Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré.“  (Gn 1,31)

Termín: Březen/duben 2021 Obtížnost: méně náročná
Lokalita: Gránické údolí

Naše rodina/účastníci cesty:
Tatínek: Maminka:
Děti/jiní účastníci:

Datum naší cesty:
Startujeme v: h. V cíli jsme v: h. Doma jsme v: h.

Pomůcky:
Karta, psací potřeby, mobil s fotoaparátem nebo fotoaparát

Mapa (na kolečka s čísly na trase neberte ohled):



Popis trasy B:
-  Výchozí  i  cílové  stanoviště:  začátek  Gránického  údolí  u  vodárny  pod  přehradou  (pod
Krammerovou vilou)
- Odchod po naučné stezce „S mlokem Gránickým údolím“
- Pokračovat dál po naučné stezce stále proti proudu Gránického potoka
- Při cestě proti proudu potoka jej celkem třikrát přejdeme po lávce
- Až dojdete k lávce s masivním dřevěným zábradlím, můžete si trasu mírně zkrátit tím, že po
ní přejdete a budete pokračovat zpět po proudu potoka. O žádný úkol tím nepřijdete. Jinak
můžete pokračovat podle mapy. Zpět po druhé straně potoka pokračujte, až po přejití další
lávky navážete na původní trasu (v opačném směru).
- Dvě možnosti:
1) buď pokračovat Gránickým údolím zpět ke startu (vodárně) nebo
2) odbočit na modrou turistickou značku a pak dojít k tunelu ve skále (ten se nachází na místě
označeném v mapě bodem číslo 5 na červené značce místního značení) a odtud se vrátit k
vodárně.

Pozn.: V tabulkách do kolonky „Odpovědi“ napište výsledek nebo splněno/nesplněno.

Úkoly v terénu Odpovědi
1. Zazvonit na zvoneček na začátku Gránického údolí.

2. Poblíž mostku přes potok je poutač s výškami zvířat.
    Kolik zvířat je zde znázorněno?
3. Děti přejdou po kládách držíce se provazu. Rodiče
    dělají dozor.
4. Je na stojanu s druhy dřev vzorek stromu kaštanu?

5. Na „doskočišti zvířat“ zjistit, jak daleko doskočí zajíc
    polní.
6. Mezi dvěma lávkami přes potok zjistit z informační
    tabule původní název lokality „Gránice“.
7. U 1. zastavení Křížové cesty se pomodlit modlitbu,
    kterou nás naučil Pán Ježíš. Jaká je to modlitba? 
8. Od 1. zastavení křížové cesty proti proudu potoka
    vidíte dvě lávky. Mezi nimi jsou dřevěná zvířata.
    Nachází se tam jezevec?
9. Na info tabuli 03 je na obrázku veverka. Drží
    smrkovou šišku?
10. Z info 04 opište latinský název mloka skvrnitého.

11. Za mostkem s masívním zábradlím jsou houby. Z
      kterých z nich byste si neudělali smaženici k večeři?
12. Z info tabule 06 zjistěte, jak dlouho sedí na vejcích
      krahujec obecný?
13. Po příchodu k dřevěným broukům: jak se nazývá
      červený brouk?
14. V cíli u zvonečku poděkovat za krásnou vycházku a
      pomodlit se nějakou mariánskou modlitbu.



Úkoly na doma Odpovědi
1. V postní době nebo některý pátek se společně
    pomodlete pobožnost křížové cesty.
2. Společně si přečtěte z Bible příběh o stvoření světa.

3. Děti nakreslí zvířátko, které se jim po cestě nejvíce
    líbilo.

Kartu můžete odevzdat osobně nebo na e-mail sestře Viannee (sestraviannea@gmail.com),
otci  Pavlovi  (pavelbublan@seznam.cz)  nebo  jáhnu  Milanovi  (werl.milan@gmail.com),
případně doručit na jejich adresy Palackého 25, Znojmo, resp. Mikulášské nám. 13, Znojmo
do 30. 4. 2021. Pokud souhlasíte s umístěním (rodinného) fota z vycházky nebo nakresleného
obrázku od Vašich dětí na nástěnku v kostele Nalezení sv. Kříže, můžete je doručit společně s
kartou.


