Číslo kontroly Název kontroly

Dohledávka

Odpověď

Body

1

Park Miškovického mlýna.

Kolik dřevěných autíček je na dětském hřišti v parku?

10

2

Zámecký park Kbely.

Kolik ostrovů je na rybníku?

10

3a

Jaké stromy tvoří seskupení na vrcholu kopce?

Sestav krátkou báseň z odpovědí na 3a a 3b.

10

3b

Vyřazené vraky bojových letadel za plotem na letišti.

Jaké země mají výsostné znaky?

0

4

Nejvíce exponovaný ostroh nejvyšší skalní terasy.

Jakou barvu má nivelační bod.

20

5

Průchod nad garážemi.

Barvy na totemu na zahradě mateřské školy?

10

6

Rozcestí nad Bulovkou.

Jakou barvu má kryt vrtu u rozcestí?

7

Konec panelky

Vypiš číslovku pod nápisem Doprastav u brány.

8

Živá kontrola - Prosecké skály

Máte 3 pokusy na zasažení terče šípem.

9

Budova u bývalé stojánky letiště.

Nápis na spodní straně dveří.

10

10

Torzo stromu SZ od velkého ohniště na vyhlídce

Jaké dvě barvy jsou na torzu stromu.

20

11

Ptačí budka blízko skály u J okraje bažinaté rokle

Jaké číslo má tato budka?

10

12

Červený kontejner blízko SV okraje skládky.

Opiště první dvě čísla z čísla vedle písmen CLCU.

10

13

Betonová konstrukce pro siláž, Z strana

Co dělají hvězdy? (The Stars). Opiště originál nebo přeložte.

10

14

Výpusť rybníčku

Jaká je barva trubky výpusti?

10

15

Vyhořelá chata na konci Větrušické rokle

Od čeho je plechová krabice vedle komína?

20

16

Pomníček ve svahu

Opište z textu na pomníčku třetí slovo od konce.

10

17

Lávka přes potok z dvou půlek kmenu

Kolik dřevěných schodů je ve svahu nad lávkou?

10

18

Zřícenina Pyramida (úzká věž)

Opište vyrytý římský letopočet ze Z strany paty věže.

10

19

Poslední chata v osadě před výběhem koní (severně od cesty)

Jaké bylo původní číslo chaty 0367?

10

20

Socha na tyči v zahradě (JV od zámku)

Kolik rukou a hlav má socha (chceme součet)?

10

21

Info tabule u rozcestí Drahanský Mlýn.

Opište název fotky pod koláčovým grafem.

10

22

Dřevěná lávka nad svahem (mezi lesem a plotem)

Kolik párů kolmých podpěr má lávka?

10

23

Orezlá dvířka u potoka křižujícího pěšinu se schody

Kolik řad cihel je nad dvířky?

20

24

Významný pomník u Z zdi Bohnického hřbitova

Jaký znak najdeme ve vrchní části J strany (obkresli nebo pojmenuj)?

10

25

Odvodňovací korýtko ze dvou klád NAD serpentinou

Kolik ocelových kramlí drží klády u sebe?

10

26

Skalka u cesty

Jakými barvamy jsou nápisy a ornamenty na skalce?

10

27

Cedulky na vratech na konci silnice

Jaké cizí slovo najdeme na jedné z cedulek?

10

28

Tretí singularita zleva ve studánce.

Kolik třešní, tolik višní

20

29

Strom se dvěma PET lahvemi u začátku enduro trailů

Co najdeme na torzu stromu SV od stromu s petkami?

10

30

Pomník Jiřího Sedmíka - text na přilehlém stromě

První slovo textu (ne nadpis).

10

10
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