
lNaučná stezka svébohov
trě, T&3

céti,
jsem víla íKopretinka a budu vašim průvodcem po této naučné stezce. "I\,íám stejné barvy jako znak obce
Svébohova - zelenou, bílou a zlatou, S mými okvětnimi tístky si v létě můžete hrát třeba ,,1Má mě rád,
nemá mě rád" nebo taky ,,$Iebe, peklo, země, ráj". íFro děti, které rády soutěží jsme připravili na každém
zastavení otázku. $řa tyto odpovězte a odpovědi na konci stezky dejte do schránky na obecním uřadě.
Odpovědi budou slosovány, a tak nezapomeňte dát svůj kontakt.

1. zesteveni - ?amátník obětem válek:
fiddyž si pozorně prohlédnete obě pamětní desky, jistě snadno odpovíte na
následující otázku. íFoslední den z. světové valky zahynuly ve Svébohově
dvě desetileté děti. Jak se jmenovaly?

2. zestavení - íRodný dům %rnošta c\talenty;

9estli jste pozorně pročetlí krátký životopis našeho válečného hrdiny,
dokážete spočítat, kolik mu bylo let, když zemřel. Arnošt {/alenta byl
zawažděn gestapem ve věku nedoži!ých

3. ze§tavení - cllrchol í[Iomole;
$rásledující otázka prověři, zda jste se dobře zorientovďi pomocí světoqých
stran v našem kraji. Svébohov leží r,5 km odtud, ďe kterým směrem?

4. zastavení - úl/rchol íHáječek:
trTež se vydáte na zpáteční cestu do svébohova, zkuste uhodnout, jaká je
vzdálenost a qýškoqi rozdíl mezi návsí obce Svébohov a tímto wcholem.

5. za§tavení - íEvange§cká kaple:
Ťíte, co je symbolem křesťanů evangelického vyznání?

6. zastavení - ?ekýlko:
9dkud čerti brďi balvany na stavbu hradu pro oMatěje?

7. zestavení - íFarní kostel:
Zkuste odhadnout, jak vysoká je věž svébohovského kostela.

Spočítejte, kolik schodů vede ze sílnice do kostela.

8. zastavení - Gl[ďá Strana:
Testti nahlédnete do kapličky íFanny íMarie íí-a Sďettské, zjistíte, jaké jsou
její symboly.

?amátkově chráněná chďoupka - qiměnek k č.p. 4t jezároveň nejmenším
obytnlim stavením ve Svébohově.'Kolik myslite, že měří na šířku?

'Fříjemný pobyt u nás vám přejí obec Svébohov a patrioti zdejšího kraje
íPavel Edstrčil a cVojtěch íí;olrťĚ.
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