CESTA VZHŮRU
Cestou na Prašivou tě čekají tři zastávky, na kterých můžeš přemýšlet o tom, jak
bychom se měli chovat k Zemi, která je naším společným domovem. Pro inspiraci
zde najdeš věty ze žalmů oslavujících Boží stvoření. A pak tě čekají tyto úkoly:
1.

Odhadni ohrožené živočichy:
vrápenec malý			

bělozubka bělobřichá

mandelík hajní			

jasoň červenooký

Ke každému živočichovi dopiš písmeno jeho obrázku. Uhodneš správně?
Své odpovědi si můžeš vždy zkontrolovat na další zastávce.
2.

Zamysli se a zapiš čísla věcí, které příroda „unese“ :

………………………………………………………………………………………..
3.

Voda inspirovala mnohé umělce, taky hudební skladatele. Přiřaď správně
názvy skladeb k jejich autorům:

Bedřich Smetana………………………………………………
Jaroslav Uhlíř……………………………………………………
Bohuslav Martinů……………………………………………..

ODPOLEDNÍ PROGRAM NA PRAŠIVÉ
Hurá, jsi nahoře! Na louce mezi kostelem sv. Antonína a turistickou chatou
jsme pro tebe připravili 26 stanovišť, kde můžeš poznávat a objevovat vodu
v mnoha podobách.
Na některých stanovištích nalezneš razítko s písmenkem. Jsou to ta stanoviště, u kterých je v brožurce prázdný čtverec. Podaří se ti poskládat tajenku? Zapiš ji
na zadní stranu brožurky jako poselství dnešního dne!
Hledáš něco? Potřebuješ informace? Nevíš si rady? Na pořadatele se můžeš
obrátit na stanovišti č. 21, které slouží jako Infostánek.
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STANOVIŠTĚ
1. MOZAIKA STVOŘENÍ

V mozaice je důležitý každý dílek. Svůj kamínek, který jsi nesl cestou, můžeš
nyní vložit do společné mozaiky Stvoření.
2. VODA VE SVĚTĚ

Většinou moc nepřemýšlíme o tom, jak vypadá naše koupelna,
toaleta, nebo kuchyň. Víme jen, že rodiče chtějí, aby tam bylo
uklizeno. Ale napadlo tě někdy, kde by ses koupal, nebo kam
bys chodil na záchod, kdyby ses narodil třeba v Africe nebo Jižní
Americe? Jakou myslíš, že mají koupelnu děti na Haiti? Myslíš,
že jsou děti, které nemají vůbec žádnou koupelnu? Bohužel, je
to tak. Ani záchod nemusí být samozřejmost. A co když dostaneme žízeň? Stačí otočit kohoutkem a napustit si vodu. Co myslíš, mají tuhle
možnost všechny děti? A dokážeš odhadnout, kolik lidí se má tak dobře, jako
my, a kolik lidí je na tom třeba hůř? Možná tě překvapí, jak to je. Můžeme se
společně zamyslet nad tím, co bychom mohli udělat pro ty, kdo se nemají tak
dobře, a co bychom mohli udělat třeba i pro celou planetu.
3. KOLIK SPOTŘEBUJEŠ VODY?

Voda má v životě člověka nezastupitelnou roli. I když možná raději piješ sladké limonády, nejlépe zažene žízeň voda.
Člověk vodu pije, vaří z ní, koupe se v ní, pere v ní prádlo, myje
nádobí... Ale věděl jsi, že se bez ní neobejde
výroba jídla nebo dokonce ani výroba obalů
na jídlo? Odhadneš, kolik vody se spotřebuje
na výrobu jednoho hamburgeru? Navštiv toto
stanoviště a zjistíš mnohem víc.
Když se člověk dozví, kolik litrů vody za den spotřebuje,
většinou ho to šokuje. Už teď můžeš přemýšlet nad způsoby,
jak se dá s vodou šetřit a chovat se k ní
s pokorou.
Další tipy jak chránit přírodu najdeš
na www.laudatosi.cz.
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4. POUTNÍ MÍSTA S PRAMENY

Na tomto stanovišti si můžeš prohlédnout obrázky poutních kostelů, kapliček
i pramenů a také zjistit, jak dané poutní místo vzniklo.
Pramen vody vytryskl ze země, když Panna Maria řekla Bernardettě v Lurdech, aby
hrabala v zemi. Pramen vody v Hájku byl občerstvením poutníků, kteří putovali do baziliky Panny Marie ve Frýdku. Také ve Spálově,
na Hostýně nebo v Turzovce na Slovensku
můžeš najít poblíž poutních kostelů místa,
kam lidé chodí nabírat vodu s vírou, že voda
je nositelkou Božího požehnání a uzdravení.
5. VODA V BIBLI

Napadlo tě někdy, jak byla v životě Ježíše důležitá voda? Které
biblické události se u vody odehrály? Řeka Jordán, Genezaretské
jezero a Mrtvé moře jsou místa, o kterých se učíme v náboženství.
Také na těchto místech Ježíš konal zázraky, výprávěl lidem
o Bohu a pobýval se svými učedníky. Poznáš, o které konkrétní události jde? Více se dozvíš na biblickém stanovišti.

ŘEKA JORDÁN
MRTVÉ MOŘE
GENEZARETSKÉ JEZERO
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6. VYPRÁVĚNÍ O VODĚ

Kdo by si rád neposlechl napínavé vyprávění! Představ si, že ležíš večer v posteli
a maminka, tatínek nebo třeba babička ti něco vyprávějí na dobrou noc. To se
pak krásně usíná!
Tady na Prašivé na tebe čeká jedna pohádka z Afriky a jeden biblický příběh.
Oba příběhy mají společné to, že jsou o vodě. Až si pohádku nebo příběh z Bible
poslechneš, můžeš si nalepit obrázek.
A neboj, určitě neusneš... Ale třeba si odpočineš a získáš tak sílu na další stanoviště, která tě ještě dnes čekají.

7. POKUSY S VODOU

Uměl bys ponořit papír do vody tak, aby se nenamočil? Co myslíš – je silnější
vzduch nebo voda? Co se stane s oblíbenými bonbóny Skittles a malým množstvím vody? Které ovoce plave? A které se potápí? Označ
nebo X.
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8. HRY S VODOU

Voda může být nekonečným zdrojem zábavy, zvlášť v létě, když
je horko. Také my jsme pro tebe a tvé kamarády připravili spolu
s charitní terénní službou Rebel vodní hry.

9. FOTOKOUTEK

Pozvi kamarády a vyfoťte se ve fotokoutku! Kulisy budou ty nejkrásnější, jaké mohou být – čistá beskydská příroda, louka a stromy, výhled široko daleko… Můžeš
mít hezkou památku na dnešní den.
Můžete se také společně zamyslet a do bubliny napsat, jak si chcete vážit vody
nebo co chcete udělat pro to, aby voda patřila všem. Svým heslem a fotografií
můžete být inspirací pro ostatní.
Fotografie z fotokoutku budou do 31. 7. ke stažení na www.prasivadeti.cz.
10. VODA JE PLNÁ ŽIVOTA

Byl jsi někdy u rybníka nebo u řeky? Jak to tam vypadalo? Jsou to
místa pustá a prázdná, anebo místa plná života a zvuků? Voda
v přírodě je nepostradatelná nejen pro člověka, ale také pro
mnoho živočichů, pro které je rybník nebo řeka jejich domovem.
Člověk často zapomíná, že není na světě sám, a vodní prostředí
v přírodě ničí, ať už vysušováním nebo znečišťováním. Na tomto
stanovišti uvidíš, jak to u rybníka vypadá. Seznámíš se s vodními zvířaty, zkusíš zjistit, které zvíře žije ve vodě a které na souši. Dozvíš se, co
vodním živočichům škodí a jak jim pomoci, aby jich bylo v přírodě co nejvíce.
Nakonec tě bude čekat „peříčková“ stezka za krásnou bílou...
Namaluj obrázek, kdo tam asi bude
na tebe čekat:
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Pomoz najít žabce cestu do rybníka.

11. POKŘTĚNÍ A POSLANÍ

Byl jsi pokřtěn? Víš, kdy to bylo? Možná znáš datum svého křtu
ty, možná se musíš zeptat rodičů nebo babičky či dědečka.
Na tomto stanovišti si můžeš připomenout, jak vypadá obřad
křtu, a také můžeš vyhledat a napsat, kdy má svátek tvůj křestní
patron. Pokud nevíš, kdo křestní patron je, zeptej se někoho dospělého, určitě ti rád pomůže.
Čeká tady na tebe také zajímavý
úkol, jak se rozdělit o to, co jsi při křtu dostal.
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12. VODA V LITURGII

Víš, kdy se při mši svaté používá voda? Co znamená slovo „purifikatorium“ nebo „lavabo“? Kdy používáme vodu, když jsme
v kostele? Která svátost by se bez vody neobešla?
Na tomto stanovišti se můžeš dozvědět mnoho o používání
vody jako symbolu a můžeš sám přemýšlet, na co voda ukazuje –
na očištění, odpuštění, křest…
13. MODLITBA ZA ZEMI

Už jsi někdy poslouchal ticho? Přemýšlel
jsi po cestě nad tím, za co jsi Bohu vděčný?
Zajímá tě, jak se modlí papež?
Zveme tě do kostela svatého Antonína,
kde můžeš naslouchat tichu, pomodlit se
před vystavenou Nejsvětější svátostí nebo
napsat do knihy své poděkování.
14. CO VIDĚLA KAPKA VODY NA HAITI

V české domácnosti je voda tekoucí z kohoutku samozřejmou věcí. Jak je to ale
na Haiti? Co by viděla kapka vody tam?
Situace s přístupem k pitné vodě patří
bohužel na Haiti k nejhorším na celé západní polokouli. Každá kapka vody je tam
velkou vzácností. Na tomto stanovišti se
dozvíš, jak lidé z české organizace Praga-Haiti pomáhají
zajistit Haiťanům přístup k pitné vodě. Budeš si moci vyzkoušet čerpání vody z pumpy, která se na Haiti používá. Zjistíš, kde Haiti leží, a prohlédneš si předměty, které
z Haiti pocházejí.
Více o vodě na Haiti a o tom, jak konkrétně pomáhají
lidé z Praga-Haiti, zjistíš na www.prasivadeti.cz. Najdeš
tam článek o tom, jak se chodí pro vodu na Haiti anebo
jak funguje hygiena rukou na Haiti.
Na tomto stanovišti je také možnost přispět do pokladničky a podpořit činnost Praga-Haiti.
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15. BĚHÁM PRO HAITI

Pomáhat je zábava! Zapoj své
síly a vyběhej pomoc pro Haiti. Na Haiti je každá kapka vody
vzácná. Vyzvedni si pár „kapek“,
zaběhni stanovený úsek a pak
vhoď „kapky” do tubusu a sleduj,
jak peníze na podporu Praga-Haiti přibývají. Podpoříme společně další vrtařskou
misi a novou studnu na Haiti!
Za finanční podporu této aktivity děkujeme dárcům, kteří ji zaštítili předem,
a to jednotlivcům i farnostem.
Pro Haiti jsem vyběhal

Kč

16. ZÁBAVNÉ BUBLIFUKY

Kdo by neznal bublifuk, oblíbenou dětskou hračku. Stačí správně fouknout
a vytvoří se spousta bublinek. Možná sis zkoušel vytvořit směs na bublifuk sám
doma – z vody a jaru.
Když to někdo s bublifuky opravdu umí, používá na vytváření bublin speciální
směs destilované vody, saponátu a glycerinu. Pak je ještě zapotřebí mít k dispozici
ty správné nástroje tvořené z provázků a klacíků a to se pak začne dít opravdové
bublinové kouzlení!
Na tomto stanovišti tě čekají bubliny malé, vetší i největší. Také bublinoví hadi
nebo bublinové tunely. Vše si budeš moci sám vyzkoušet. A dokonce, když to počasí dovolí, se někteří z vás ocitnou uvnitř bubliny!
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17. POUŠŤ V BIBLI

Voda je zdrojem života. Ježíš se po svém křtu ale vydává
na poušť… Proč jej tam Bůh posílá? Proč zrovna na poušť, místo
na první pohled tak prázdné?
Najdeš na mapě světa poušť, po které kráčel sám Ježíš?
Je to Judská poušť. Nachází se na východě Izraele a to mezi
Judskými horami a Mrtvým mořem. Má rozlohu jen asi 1500 km2
a řadí se tak k malým pouštím. I přesto, že se Judská poušť rozkládá blízko Jeruzaléma, je relativně málo obydlená. Část Judské pouště obývají
beduíni – příslušníci arabských nomádských kmenů. Slovo beduín pochází z arabského „badawí“, což znamená „neusazení“.
Z biblického hlediska byla poušť velmi významným místem už ve Starém zákoně. Knihy Mojžíšovy k nám mluví o poušti, kterou putoval izraelský národ z Egypta do Zaslíbené země. Tato cesta trvala čtyřicet let.
Jindy se zase poušť stává místem obnovy a zotavení, jako tomu bylo v případě vyčerpaného Elijáše. A konečně i sám Ježíš se před svým veřejným působením
odebírá do samoty pouště, kde stráví dobu 40 dní a 40 nocí. Dovedeš si to představit, být 40 dní na poušti sám? Tím, že Ježíš odchází na poušť, dává najevo, že
Bůh a jeho působení je na prvním místě v jeho životě.
Na stanovišti si vyzkoušíš práci s Montessori mapou
světa, kterou pro učitele vyrábějí manželé Hanulíkovi z
jesenického děkanátu.
Více zjistíš na www.mapujemesvet.cz.
Úkoly na stanovišti:
Najdeš poušť, kterou kráčel Ježíš?
Proč jsou pouště jen kousek od rovníku a nezasahují dál?
Najdi tři největší pouště a označ je šipkou. Sám si pak podle atlasu zkontroluj,
zda jsi je označil správně.
18. VELBLOUD

Jak hospodaří velbloud s vodou? Co myslíš, že nosí
v hrbech? A kolik dní vydrží bez vody? Přijď se podívat na velblouda zblízka a dozvíš se ještě víc.
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19. ZPÍVÁNÍ O VODĚ

Znáš nějakou písničku, kde se zpívá o vodě? Nebo se v ní slovo
„voda“ vyskytuje? Přijď si ji zazpívat s ostatními. Pro pobavení
otiskujeme ještě dvě hádanky, kterými můžeš rozveselit své kamarády:
1. Tři muži se potápějí v řece, ale když vylezou z vody, jenom 		
dva mají mokré vlasy. Jak je to možné? 

(Třetí muž je holohlavý.)

Spadne to do vody a s vodou to ani nehne. Co je to?

(Stín.)

2.

20. NAMALUJ SI SVOU KAPKU

Na tomto stanovišti si můžeš vymalovat a ozdobit kapku vody
nebo malou rybku jako připomínku dnešního dne. Můžeš si ji
odnést domů a připevnit na ledničku nebo ji darovat někomu,
o kom si myslíš, že by z ní měl radost.
Paní, která pro děti tyto předměty připravila, provozuje svépomocnou aktivitu Pomoz mi pomáhat. Více o této aktivitě najdete
na www.facebook.com/pomahamvymenou.
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21. VODNÍ BAR
Zveme tě do vodního baru na ochutnávku vody! Možná nad tím
teď kroutíš hlavou a říkáš si, že voda přece chutná vždycky stejně,
tak co ochutnávat. Pravdou ale je, že příroda skrývá velké bohatství a zvlášť naše krajina je bohatá na minerální
prameny, které obsahují různé zdraví prospěšné
látky. Když je voda z pramene přirozeně perlivá (to
znamená, že obsahuje přírodní, ve vodě rozpustné
plyny, jejichž převážnou část tvoří oxid uhličitý), říkáme takové vodě kyselka.
Na webové adrese http://kyselky.kremilkovo.cz
můžeš zjistit, zda kyselka nebo minerální pramen
nepramení poblíž tvého bydliště. Pozor – zdaleka
ne všechny prameny jsou pitné!
Rodiče, vás zveme do vodního baru na šálek dobré kávy.
Můžeš zde také hlasovat, která tři stanoviště se ti dnes líbila nejvíce.
22. VODNÍ STROJE

Přijď si prohlédnout modely vodních strojů, především čerpadel. Dokonce si
budeš moci některé vyzkoušet a sestavit. Pan inženýr Václav Michalčák ti vysvětlí, jak na to. A pokud tě to zaujme, můžeš se podívat, jak funguje vodní
elektrárna a kde všude se dá využít energie z vody – i to ti rád ukáže a vysvětlí.
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23. ČISTÁ VODA Z HOR DO NAŠICH DOMOVŮ

Víš, odkud pochází voda, kterou doma piješ? A co je třeba všechno udělat, abys mohl kdykoliv otočit kohoutkem a napít se výborně chutnající vody?
Co se děje s vodou potom, když se vysprchuješ, nebo umyješ
nádobí? Kam voda dále teče? Co je potřeba udělat, aby se mohla
vrátit zpátky do přírody?
Na tomto stanovišti poznáš koloběh vody od momentu, kdy zaprší, nebo vytryskne z pramene, až po chvíli, kdy ji použitou lidmi vracíme zpátky
do přírody.
Své vědomosti si můžeš ověřit v zábavných
kvízech. Na každého znalce čisté vody čeká malá
odměna!
Stanoviště si připravili zaměstnanci Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s.

24. VODA A LES

Les patří mezi nejsložitější společenstva na Zemi. Poznání jeho
zákonitostí vyžaduje trpělivost a pozorovací schopnosti. Troufneš si je prověřit? Zajímá tě, co les skrývá? Víš, jaké jsou funkce
lesa, a poznáš dřeviny, které v něm rostou? Zveme tě poodhalit
roušku tajemství na stanoviště Biskupských lesů.
Biskupské lesy vznikly 1. července 2014 jako samostatný odbor Biskupství ostravsko-opavského, jehož úkolem je správa lesů
vlastněných biskupstvím a farnostmi a hospodaření v nich. Biskupské lesy se přihlásily k trvale udržitelnému a přírodě blízkému
hospodaření. Jejich zaměstnanci se také účastní akcí pro veřejnost – lesní pedagogika, kde populární formou propagují hospodaření Biskupských lesů.
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25. VODA – DOBRÝ SLUHA, ŠPATNÝ PÁN

Žádná společnost se neobejde bez hasičů. Ti svým spoluobčanům pomáhají mnoha způsoby: zasahují u dopravních nehod
nebo vyprošťují osoby i zvířata, která si sama pomoci nemohou. Nejčastěji však bojují s požáry ve městech i v přírodě,
a pro tuto jejich práci je voda nezbytná. Používají ji pro uhašení
nebezpečného ohně a také k ochlazování okolí, aby se požár
dál nešířil. To je důležité hlavně v obdobích sucha, kdy málo
prší a příroda sama nemá vody dostatek. Může se ale také stát,
že naopak přijde období dešťů,
voda se vyleje z řek a dostane
se do lidských obydlí, kde může
být stejně nebezpečná jako požár. I v těchto případech přijíždějí na pomoc hasiči, kteří tuto
vodu odčerpají a pošlou do kanálů nebo zpátky do řeky, kde už
není tolik nebezpečná. Můžeme
říct, že voda je dobrý sluha, ale
špatný pán. Hasiči si však poradí
s obojím.
Na tomto stanovišti se seznámíš s profesionálními hasiči z Frýdku-Místku a jejich prací.
26. VÝSTAVA O VODĚ

Zveme tě, aby ses podíval na vodu úplně novým způsobem –
hodně zblízka a očima fotografa, pana Milana Blšťáka. Říká se
tomu makrofotografie a objektiv fotoaparátu ti může pomoci
odpovědět na otázku: Proč je voda krásná, nebo proč je voda
vzácná? Tuto odpověď si můžeš zapsat do brožurky, a také se
o ni rozdělit s ostatními tím, že ji napíšeš na lístek, který připevníš na síť, aby si ji mohli přečíst další návštěvníci výstavy.
Proč je voda krásná?
………………………………………………..
Proč je voda vzácná?
………………………………………………..
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