S DĚTMI ZÁMECKÝM PARKEM VE ŽLEBECH
1) Nejkrásnější rostlina v parku

5) Stromy

V zámeckém parku bylo vysazeno velké množství půvabných rostlin
i stromů. Na levém břehu řeky, blíže k zámku, dokonce rostou ohromné
skupiny zajímavých keřů, kterým se říká rododendrony. Prohlédněte si
je dobře. Tyto keře byly vysazeny majiteli žlebského zámku knížaty
z Auerspergu před více než sto lety a na jaře kvetou krásně růžovou
a bílou barvou.

Park je plný hustých stromů. Jedná se například o duby, kaštanovníky,
borovice či smrky s krásnými šiškami. Najděte si cestou hezkou šišku,
vyberte si cíl (starý pařez, velký balvan…), rozhlédněte se, abyste nikoho
střelbou neohrozili, a vypalte na cíl. Kdo z vás má lepší mušku?

6) Co slyšíš v parku?
Právě stojíte hluboko v parku, daleko od rušných silnic a hluku civilizace.
Zavřete oči a zaposlouchejte se do zvuků přírody. Co slyšíte? Je to šumění
stromů, cvrlikání ptáků nebo něco jiného?
Zkuste zvuky pojmenovat.

7) Stavba zámecké věže

2) Zvířátka v parku
Zámecký park se přímo hemží zástupci živočišné říše. Kachny na řece,
veverky na stromech, ptáci v oblacích, hmyz na louce. Schválně, kdo z
vás objeví tři různé živočichy nejrychleji.

3) Pohádkový zámek a park
Za řekou je na majestátní zámek Žleby krásný pohled. Víte, že se na
zámku i v parku natáčelo mnoho pohádkových filmů? Byly to například
pohádky Kouzla králů, Nejkrásnější hádanka, Tři bratři, Královský slib či
O vánoční hvězdě.

4) Řeka
Zámeckým parkem protéká řeka Doubrava. V minulosti na jejích březích
v těchto místech stávala zámecká prádelna či loděnice, kde kotvily menší
pramice. Posaďte se na břeh a zkuste si vyrobit z přírodnin, které
najdete kolem, malou lodičku. Využít můžete spadané listy, kůru, šišky či
kamínky. Fantazii se meze nekladou, ale neničte živé rostlinky, stromy a
keře. Až bude loďka hotová, pošlete ji po vodě.

Žlebský zámek má mnoho věží. Zkuste se jimi inspirovat a dejte se do stavění
vlastní věže.
Najděte si kamínky, klacíky či kůru a vystavte pořádnou věž.
Kdo bude mít dílo nejvyšší, vyhrává. Hotové věže nakonec zbořte a místo
jejich výstavby uveďte do původního stavu.

8) Potrénujte v parku smysly
Cestou zpátky se v přírodě pokuste najít něco:
a) voňavého
b) pichlavého
c) smradlavého
d) měkkého
e) tvrdého
f) mokrého
g) slizkého

