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KIC Sněženka

Jméno:

SEDLNICE
Obec se rozkládá po obou březích stej-
nojmenné řeky. Na sedlnickém panství 
se vystřídala řada šlechtických majitelů.  
K nejvýznamnějším patřil rod Sedlnic-
kých z Choltic a Eichendorffové. Z nich se 
do dějin kulturního světa zapsal německý 
romantický básník Josef von Eichendorff 
(1788–1857). Bohatou historii zde připo-
míná několik památek. Jde o zámek, kostel  
sv. Michaela a pomník básníka Josefa  
von Eichendorffa, který tvoří několik blud-
ných kamenů spojených v obelisk. Kromě 
památek mají Sedlnice i další zajímavosti 
jako Josefův dub nebo chráněnou přírod-
ní památku, Sedlnické sněženky.

OTEVÍRACÍ DOBA KIC SNĚŽENKA
  po, st:  1300–1700

  út, čt, pá: 1300–1500

tel.: 556 712 638

Milé děti,
děkuji vám, že jste se  
na mě přišly podívat! 
Byly jste moc šikovné 
a zasloužíte si nejen 
pochvalu, ale i další ná-
lepku do Vandrbuchu.  

Mějte se krásně a hlavně
pozdravujte ostatní skřítky.

 Ahoj vaše
       Víla Sněženka

Projekt „Pohádková Odra“ je spolufinancován z Fon-
du mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia 
v rámci INTERREG V-A Česká republika-Polsko.

© Barbora Patáčiková 2016 www.sedlnice.cz        www.moravskekravarsko.cz
www.facebook.com/pohadkovepoodri

4.  Sněženky odemknou jaro a probudí 
další květiny i zvířátka z dlouhého zim-
ního spánku.

  
Spojte čísla a zjistěte, 

který živočich se po jaře 
probouzí a sosá nektar z květů 

rostlin.
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2.  Řeka, která protéká celou obcí, je 
nejen zdrojem vody, ale také místem  
pro život mnoha živočichů, kteří vodu 
přímo zbožňují.

Spojte vždy dvě stejná zvířátka. 
Najdou všichni svého kamaráda?

1.  Sedlnice jsou známé také díky sně-
ženkám, které zde rostou. Nejsou to 
však jediné jarní rostlinky.

Víte, jak se rostlinka jmenuje?  
Napište její jméno na řádek  
a nakreslete ji do rámečku.

___________________________________________________

3. Kdysi dávno žil v obci jeden význam-
ný básník, podle kterého byl pak pojme-
nován dub. Víte, jak se tento pán jme-
noval?

Napište správná písmenka do žalu-
dů a tím jeho jméno zjistíte. 

O         S         J         F         E

Ahoj děti!

Ráda vás vidím. Mé jméno 
je Víla Sněženka a svůj 
domov jsem našla zde  
v Sedlnicích. Každý rok 
na jaře pomáhám sně-
ženkám do jejich bílých 
sukýnek.

Budu vás provázet tímto 
místem, kde vás čeká hodně 

úkolů, jste připraveny je vyřešit?

Ale nebojte se, ráda vám s nimi pomůžu.
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