Znáš svoje město?

1. Sežeň si mapu města.
Najdi a označ v ní Husovo náměstí, železniční nádraží, muzeum a zámek.
2. Najdeš ve městě zámecký park?
Najdi v zámeckém parku broukoviště a spočítej, kolik brouků se v něm nachází.
3. Máš ve městě své oblíbené místo?
Napiš, kde se nachází a proč se ti líbí.
4. Víš, kolik má Lysá nad Labem obyvatel?
Myslíš, že Lysá nad Labem je město nebo vesnice.
5. Kolik barev má znak města?
Vyfoť se se znakem města.
6. Lysé nad Labem se také říká „barokní perla ..…….“
Proč myslíš, že se jí tak říká?
7. Kdo byl F.A.Špork a co má společného s městem?
Zkus namalovat, jak si myslíš, že vypadal.
8. Zkus odhadnout, kolik je v městské knihovně knih.
Napiš svou nejoblíbenější knížku.
9. Vychází v Lysé nad Labem nějaké periodikum (noviny)?
Pokud ano, vystřihni z něj článek nebo fotografii, která se ti líbí.
10. Označ, která z těchto známých osobností se narodila v Lysé nad Labem.
Božena Němcová, Václav Havel, Rudolf Jedlička, Karel Gott, Bedřich Hrozný, Jiřina Bohdalová, Karel IV.,
Jaromír Jágr, Josef Václav Vojáček, Karel Čapek, Lucie Bílá, Jindřich Vodák, Martina Sáblíková, Bedřich
Smetana, Zdeněk Svěrák, František Otruba, praotec Čech
Po kterém rodákovi je pojmenováno místní muzeum?
11. Najdi na mapě kostel Narození sv. Jana Křtitele a označ ho.
Spočítej, kolik soch se nachází na ohradní zdi.
12. Vztahuje se k Lysé nějaká pověst?
Jaká, přečti si ji a zkus ji převyprávět.
14. Kde je v Lysé nad Labem zámek a k jakým účelům slouží?
Spočítej, kolik vchodů (dveří) vede do zámku.
15. Která řeka protéká v blízkosti našeho města?
Zjisti, do kterého moře se vlévá.
16. Proč je Lysá nad Labem důležitý železniční uzel?
Do jaké cílové stanice vlaky z Lysé nad Labem nejčastěji jezdí?

17. Lysá nad Labem je oblíbená i pro milovníky koní, proč?
Nakresli koně, pokud to nezvládneš, tak vystřihni obrázek koně.
18. K čemu slouží v Lysé nad Labem výstaviště?
Vyjmenuj alespoň tři výstavy, které se zde konají.
13. Najdi v Lysé unikátní kubistickou vilu - tzv. „Králíčkovu vilu“.
Napočítáš, kolik má tento dům z přední strany oken?
14. Jaká historická budova se nachází v areálu zámeckého parku hned vedle zámku?
Jaká instituce v ní v současné době sídlí?
15. Na Husově náměstí stojí historická budova s podloubím, k čemu slouží?
Spočítej počet oblouků podloubí.
16. Jak se jmenuje komplex mokřadů, bažin a luk v blízkosti severního okraje města?
Utrhni a usuš jakoukoliv polní květinu nebo trávu, herbář vyfoť a fotografii přilož.
17. Nachází se v Lysé nad Labem ulice „Lom“?
Pokud ji v Lysé najdeš, odnes si odtud pěkný kamínek.
18. Označ, která z těchto tří továren nikdy nebyla postavena v Lysé nad Labem?
a) Cukrovar
b) Mydlovar
c) Pivovar
Myslíš si, že ještě v této době najdeš nějakou z těchto tří budov?
19. Na území našeho města leží i malý les.. Víš, jak se jmenuje?
Udělej si tam procházku.
20. V Lysé nad Labem je útulek pro opuštěná zvířátka. Víš, která zvířátka jsou zde umístěna?
Udělej si do útulku výlet a dones opuštěným zvířátkům nějaký dárek.
21. Co bys v našem městě změnil/a?
Napiš to nebo namaluj.

