Řešení kvízu pro děti

Další informace a zajímavosti najdeš taky na netu – stránka věnovaná geoparku má adresu www.barrandien.cz.
A jestli máš facebook, tak jsme i tam www.facebook.com/geopark.joachimabarranda 
Kvíz pro děti

Otázka č. 1: Jak se jmenuje řeka, která protéká územím geoparku?

bod




a Sázava
b Berounka
c Úhlava

Pohled na tuhle řeku vidíš na obrázku. Zajímavé na ní je, že nemá
pramen (vzniká soutokem dvou jiných řek – Mše a Radbuzy v Plzni. A
u Prahy se pak vlévá do Vltavy.

Otázka č. 2: Jaká je nejznámější zkamenělina, kterou je možné nalézt v geoparku?

bod




a Trilobit
b Lilijice
c Hlavonožec

Tuhle zkamenělinu má ve svém znaku třeba taky Chráněná krajinná oblast Český
kras, na jejímž území se velká část geoparku nachází.

Otázka č. 3: Jak se jmenuje tenhle lom? body
a Jírův lom
b Velká Amerika
c Mexiko





Tenhle lom najdeš kousek odsud a určitě stojí za to se na něj podívat.
Můžeš ho vidět i v některých filmech – občas se tam, nějaký natáčí.
Nezapomeň, že dolů k vodě je přístup přísně zakázán – může to být i
nebezpečné.

Otázka č. 4: Jak se jmenuje hornina, která se těží ve zdejších lomech?

body
a Žula
b Břidlice
c Vápenec





Těžba této horniny probíhá ve velkém – vytěžený materiál se vozí obřími
náklaďáky (některé jsou zaparkované kousek odsud). Vytěžená hornina
se používá třeba pro výrobu cementu a k řadě dalších účelů.
Kvíz pro děti

Otázka č. 5: Kde najdeš Prokopské údolí? body
a Na jihozápadě Prahy
b Asi 5 km od Berouna
c Nedaleko Karlštejna





V Prokopském údolí žili pravěcí lidé a po nich přišlo mnoho
dalších. Na známém hradišti je prokázáno osídlení od mladší
doby kamenné s vrcholným rozkvětem v 9. století. I v dalších
dobách zde žili lidé a stopy po nich jsou v různé míře zachované
dodnes. Dnes je báječným místem na sobotní procházku.

Otázka č. 6: Jak se jmenuje přírodní památka nacházející
se u Koněpruských jeskyní? body
a Zlatý kůň
b Zmrzlík
c Hvížďalka





Národní přírodní památka byla vyhlášena v roce 1973 za
účelem ochrany vápencového masivu s krasovými jevy a
rozsáhlého jeskynního systému Koněpruských jeskyní.
V minulosti zde probíhala těžba v několika lomech, v
současnosti je těžba zastavena. Je považována za lokalitu s nejbohatším výskytem prvohorních zkamenělin.
Významný je i výskyt teplomilných a suchomilných rostlin a také přítomností vzácného hmyzu.

Kvíz pro děti

Kvíz je součástí projektu Barrandien (nejen) dětem, který realizuje Agentura Koniklec, o. p. s. za podpory
Středočeského kraje a Ministerstva životního prostředí.

Kvíz pro děti

