
1. Na ãelní stûnû sloupovité travertinové plastiky 
„Sonda do pravûku“ mÛÏeme vidût zvlá‰tní
obrazec pfiedstavující

a) tzv. Pfiedmosteckou venu‰i
b) hlavu dospûlého mamuta
c) pÛdorys odkrytého hrobu paleolitického ãlovûka

2. Zfiejmû nejznámûj‰í pfiedmosteck˘ starosta, mj.
zakladatel ovocn˘ch sadÛ a vydavatel odborného ãasopisu „Rádce
z Pfiedmostí na Moravû“, se jmenoval

a) Antonín Teliãka
b) Karel Lamberk
c) Josef Knejzlík

3. Krajinû Pfiedmostí v dobû lovcÛ mamutÛ vévodily dvû kuÏelovité
vápencové homole, pozdûji z velké ãásti odtûÏené. Zachovalej‰í
z obou útvarÛ, leÏící severnûji, se dnes naz˘vá

a) Îernová
b) Hradisko
c) Skalka

4. Moravská brána je
a) místní název pro souãást dnes jiÏ neexistujícího opevnûní mezi Moravou

a Slezskem
b) tfietihorní sníÏenina oddûlující geologické celky âesk˘ masiv a Karpaty
c) prvohorní vápencov˘ útvar spojující Skalku a Hradisko

5. Balvan na tfietím zastavení, v areálu dûtského hfii‰tû, je
a) bludn˘m balvanem z posledního interglaciálu
b) bludn˘m balvanem z poslední doby ledové (Würm)
c) vyãnívajícím pozÛstatkem devonské vápencové skály

6. Slavn˘ nález K. J. Ma‰ky z roku 1894 - nejménû 20 koster pfiíslu‰níkÛ
populace mladopaleolitick˘ch lovcÛ - se vztahuje k tzv. Homo
pfiedmostenzis. Jedná se o ãlovûka

a) Homo erectus erectus
b) Homo sapiens sapiens
c) Homo neanderthalensis

Zapamatovali jste si ... ?Poznámky



14.Pfiírodní památka „Na Popovickém kopci“ je v˘znamná v˘skytem
a) teplomilné a suchomilné stepní kvûteny
b) charakteristické luÏní kvûteny
c) vápnomiln˘ch niÏ‰ích rostlin

15.Z vrcholu âekyÀského kopce máme moÏnost dohlédnout pfii pohledu
severozápadním smûrem na známé poutní místo

a) Svat˘ Host˘n
b) Svat˘ Kopeãek
c) Velehrad

16.Malé ‰kolní muzeum pfii Z· J. A. Komenského je vûnováno období
lovcÛ mamutÛ, ktefií v Pfiedmostí Ïili zhruba pfied

a) 2 600 lety
b) 26 000 lety
c) 260 000 lety

17. V roce 2000 odkryli paleontologové nedaleko polského Ozimku
nejvût‰í evropské pohfiebi‰tû triasov˘ch (cca 225 miliónÛ let star˘ch)
zvífiat. Oproti slavnûj‰ím „kolegÛm - dinosaurÛm“ ze známého filmu
Jursk˘ park tato zvífiata Ïila

a) dfiíve
b) pozdûji
c) ve stejnou dobu, ale v jiném svûtadíle

Budeme rádi, kdyÏ se s námi podûlíte o své dojmy a postfiehy. Své námûty a pfiipo-
mínky mÛÏete zasílat na adresu Magistrát mûsta Pfierova, odbor Ïivotního pro-
stfiedí, Bratrská 34, 750 11 Pfierov nebo zp@mu-prerov.cz

Správné odpovûdi:
1a, 2c, 3b, 4b, 5c, 6b, 7a, 8a, 9c, 10b, 11c, 12a, 13c, 14a, 15b, 16b, 17a
7. ShromáÏdûn˘ cenn˘ antropologick˘ materiál, nalezen˘ koncem

19. století v lokalitû Skalka, byl na konci 2. svûtové války
a) zniãen poÏárem v mikulovském zámku
b) rozprodán soukrom˘m sbûratelÛm
c) ukryt na neznámém místû

8. Dokladem pfiítomnosti stfiedopaleolitického ãlovûka (pfied 120 000 aÏ
100 000 lety) v lokalitû Hradisko je nález

a) opracovan˘ch kamenn˘ch nástrojÛ
b) protáhlé dolní ãelisti
c) ãásti lebky s charakteristick˘m nadoãnicov˘m valem

9. Tradiãní pochod „Po stopách lovcÛ mamutÛ“, pofiádan˘ od roku 1998
Základní ‰kolou J. A. Komenského v Pfierovû-Pfiedmostí, se koná
pravidelnû v

a) dubnu
b) ãervenci
c) fiíjnu

10.Nauãná stezka nás zavede na tzv. ·kolní kopec, kde kromû
nejrÛznûj‰ího vybavení pro v˘uku pod ‰ir˘m nebem mÛÏeme vidût
pozoruhodn˘ památník z roku 1939, vûnovan˘

a) lovcÛm mamutÛ
b) ovocn˘m stromÛm
c) hrdinÛm 1. svûtové války

11. Autokrosové a motokrosové závodi‰tû, kolem kterého prochází
nauãná vlastivûdná stezka, je známé pod názvem

a) âekyÀská rokle
b) Popovická rokle
c) Pfierovská rokle

12.Mamut se doÏíval aÏ ‰edesáti let. Pohlavní zralosti a sobûstaãnosti
(dospûlosti) dosahoval ve vûku

a) 10 aÏ 12 let
b) 14 aÏ 18 let
c) 20 aÏ 24 let

13.Nejvût‰ím nepfiítelem mamuta byl
a) jeskynní lev
b) mráz
c) ãlovûk


