DOBRODRUŽSTVÍ
CESTOVATELE
Soutěž s TM Brno
a CK Livingstone
Slavný cestovatel se rozhodl probádat
magický Himálaj a chce zakončit svou
cestu džunglemi a velkými městy až na
vrcholcích nejvyššího pohoří světa.
Přestože toho na svých cestách světem zažil
už mnoho, je tato pouť pro něj plná nového
poznání, výzev a dobrodružství. Čeká na něj
několik úkolů, kterými musí projít. Pokud
mu s nimi pomůžeš, budeš odměněn zážitky,
dobrým pocitem a možná i nějakou cenou!
Poznávací soutěž pro děti všeho věku.
Obdržíš pracovní list, který Tě povede
výstavou ve stopách cestovatele až
k úplnému vrcholu, kde každý zanechá
své jméno na památku!
Vyplněný pracovní list se jménem
a kontaktem odevzdej úplně na konci
do připravené nádoby, z níž bude jednou
měsíčně vylosováno několik výherců,
kteří obdrží hodnotné ceny.

1
Každé správné
dobrodružství začíná
poctivou přípravou na
cestu. Náš hrdina je sice
zkušený cestovatel, ale
tentokrát si na cestu do
himalájských hor
a džunglí sbalil
i několik nepotřebných
věcí navíc.

 Pomoz mu
odlehčit batoh,
aby nakonec
bez obtíží
dosáhl až
na vrchol!
Vyškrtni
nepotřebné.
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Před odletem si samozřejmě musí koupit
správnou mapu! Jenomže kterou?
Kontinentů je na Zemi je přece víc.
Na kterém světadílu leží cíl jeho cesty,
země Bhútán, Indie, Tibet a Nepál
pod magickým Himálajem?

 Vybarvi správný kontinent,
kam poletíme!
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Cesta letadlem do hlavního města Nepálu
mu trvá asi dvanáct hodin. Přemýšlí třeba
nad tím, jaké vlajky mají státy, které hodlá
v Himálaji navštívit.

B�út� �

N�p� �

In � � �

T� �e�

Zeměpis měl na škole už velmi dávno,
a tak bude potřebovat pomoc.

 Procházej výstavu a přiřazuj
názvy zemí k jednotlivým vlajkám!
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Po příletu do Káthmándú si k prvnímu
nocování vybral domorodou chatrč na
předměstí. Ale nedostal žádný klíč.
Dveře se otevírají sami, po stisknutí
správného symbolu. Který z nich to je?
Cestovatel si vzpomněl, že majitel
mluvil o nějaké hromadě rýže a v ní
schované nápovědě…

 Zkus se porozhlédnout po nějaké
nádobě a opatrně ulovit klíč!
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Druhý den náš cestovatel procházel tržnici.
Tolik barev a rozmanitosti! A čerstvé ovoce!
Dostal chuť na největší meloun na tržnici.
Jenomže malý nožík, který s ním cestoval
po světě, na rozkrojení zkrátka nestačí.
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Od místních slyšel o zvláštním, velikém
a proslulém noži, který používají místní vojáci.

 Zjisti mu název toho nože a také název
vojáků, od kterých by ho sehnal.
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Poté co procestoval Nepál, zanesly ho nohy do Indie.
Dostal se do chrámu, ve kterém jej ohromila socha
boha se sloní hlavou. Dozvěděl se, že mu na cestě
může přinést velké štěstí. Jenže jak o něj poprosit?
Klečel, vzpínal ruce, ale vše špatně.

 Poraďte cestovateli, jak se bůh jmenuje a jak
jej požádat o trochu štěstí. Následně to rovnou
vyzkoušejte, štěstí přece není nikdy dost!
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Krásná příroda, zvláštní zvyky, velká města.
Taková je Indie. Kdyby měl projít pěšky největší
města, jako je třeba Kalkata, Bombaj nebo Dillí,
trvalo by to celou věčnost.
Najal si tedy typický místní dopravní
prostředek. V dopisu to celé popisoval rodině.
Avšak zapomněl zmínit, jak taková RIKŠA
vlastně vypadá.

 Pokus se do obrázku rodině
rikšu jednoduše nakreslit.
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V Indii se setkal s lidmi různých náboženství.
Setkal se třeba s buddhismem, animismem
či sikhismem.
Nyní před ním stojí mešita, která reprezentuje
islám. Bylo mu řečeno, že správný muslim,
(tedy člověk, který vyznává Islám) se musí
v životě řídit několika povinnostmi.

 Je jich pět – poradíš mu,
které to jsou?
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Další zemí je Bhútán – malebné království,
stále ještě málo dotčené moderní civilizací.
Místní obyvatelstvo charakterizuje mystické
zvíře, které všichni uznávají, a podle toho
se jim také říká. Cestovatel přeslechl, o jaké
zvíře se jedná, zkus být pozornější než on.

 Jak se nazývá bhútánský lid?
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Poslední zemí, kterou cestovatel prozkoumá
před výstupem na vrcholky hor, je Tibet – země,
v níž převládá buddhismus. Je mnoho variant,
jak vznésti přání až k oblakům.
 Jednou z nich jsou HRACÍ MÍSY, které
roznáší modlitby po okolí. Vyzkoušej je hned
u nomádského stanu a sděl cestovateli,
kolik jich má k dispozici.
 Další možnosti jsou PRAPORKY LUNGTA, které
roznáší modlitbu po větru. Reprezentují pět živlů
kolem nás: vodu, oblaka, oheň, zemi a vzduch.
Každý živel má ale svoji barvu a náš hrdina
potřebuje znát, jaké to jsou.
 Třetí možností je MODLITEBNÍ MLÝNEK.
Vejdi do chrámu, zatoč s ním a poté mu sděl,
kolik lidí je potřeba k jeho objetí. Máš-li
možnost, vyzkoušej, cestuješ-li sám, odhadni!

x?

x?
po�e� os ��

po�e� �i� � �
1.
voda

2.
oblaka

3.
oheň

4.
země

5.
vzduch
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Na závěr náš hrdina zamířil džunglí k úpatím
velehor. Mnoho horalů nepotkal, zato zvířat
celou řadu. Jdi po jeho stopách, potkáš je také!

 Na památku si zapiš, jaká zvířata
jsi v džungli viděl – živá, vycpaná
i na obrázku.
Je to důležité kvůli kronice cesty, dobrodruh
na Tebe spoléhá!
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Poslední úkol, který na našeho cestovatele
čeká, je výstup na některý vybraný vrchol
z himálajských osmitisícovek.
K táboru vede cesta přes můstek položený vysoko
v horách. Je lemován modlitebními praporky
a není vidět pod sebe. Je to zkouška odvahy
a připravenosti. Obstojíš i Ty?
A nyní už jen napni síly, zopakuj si horolezeckou
abecedu a na vrchol zapíchni vlaječku se svým
jménem a přáním, které se ti, doufejme, splní!
Cestovatel a dobrodruh je Ti vděčný!
Doufá, že se Ti s ním na cestách líbilo.
Bez Tebe by to prostě nezvládl.

 Proto mu na sebe dej kontakt a on se
Tě bude snažit odměnit. Podepsaný list
s e-mailovou adresou vhoď do připravené
bedny. Na viděnou!
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Odevzdáním prac. listu a uvedením e-mailu souhlasím s podmínkami soutěže a zpracováním osobních údajů za účelem zasílání
informací a obchodních sdělení ﬁrmou Livingstone s.r.o. a Technickým muzeem v Brně.

