
PRINCEZNA TEREZKA                                 EXPOZICE HLAVOLAMŮ, FULNEK           

Šikulín
PRINCEZNA TEREZKA

Informační centrum
ve Fulneku

Jméno:

MĚSTO FULNEK
Fulnek je město rozkládající se na obou 
stranách historické zemské hranice Moravy 
a Slezska, přibližně 30 km jižně od Opavy. 
Historicky první zmínka o Fulneku pochází 
z roku 1293. Městem kdysi procházela janta-
rová stezka neboli obchodní trasa, která spo-
jovala sever Evropy s civilizačním centrem 
kolem Středozemního moře. Ve Fulneku se 
nachází mnoho barokních skvostů, které 
stojí za návštěvu. Působil zde světoznámý 
pedagog Jan Amos Komenský a v poslední 
době město proslavila tenistka Petra Kvito-
vá.

OTEVÍRACÍ DOBA 
INFORMAČNÍHO CENTRA

po–čt: 800–1100 | 1130–1700

pá:  800–1100 | 1130–1500

so:  800–1300 (červen–září)

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

Mějte se krásně a někdy se 
za mnou zase přijeďte podívat.

  Ahoj vaše

 Terezka

Projekt „Pohádková Odra“ je spolufinancován  
z Fondu mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu 
Silesia v  rámci INTERREG V-A Česká republika-
-Polsko.
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4.  Když stojíte na náměstí, tak určitě 
musíte vidět ten krásný kostel. Často 
se procházím po schodech, co k němu 
vedou. V parku pak běhám za motýlky 
a obdivuji krásy naší přírody.

Spočítejte, kolik ke kostelu vede 
schodů. Když budete nahoře, 

podívejte se na náměstí a do druhého 
kolečka zapište, kolik vidíte soch.

Nyní se podívejte 
na budovu radnice 

a do hodin dokreslete 
ručičky podle toho, 

kolik je hodin.  
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2.  Jistě jste si všimli, že mám na sobě 
krásné šaty. Každý den nosím jiné 
a k tomu i různobarevné boty. Korunku 
tu také střídám.

Vašim úkolem je dokreslit druhou 
polovinu šatů.

1.  Největší a nejhezčí dům ve městě Fu-
lneku, je ta velká bílá budova na náměstí 
s věží a věžními hodinami. Uhádnete, jak 
se jmenuje?

Na řádek napište, jak se budova 
jmenuje, a do čtverečku nakreslete, 

jak vypadá.

3.  Někdy, když sním, zdá se mi, že se se-
tkávám s učitelem, který tady kdysi žil. 
S Janem Amosem Komenským. Ve snu 
se za ním chodím učit. Ze zámku je to 
však dlouhá cesta.

Najděte cestu od zámku 
až k učiteli.

 

Ahoj děti!

Jmenuji se Terezka, jsem 
obyčejné děvče, ale v noci 
se ve snu stávám princez-
nou, která žije na zámku 
tady ve Fulneku. Mám 
ráda dobrodružství a svou 

nejlepší kamarádku Míšu. 
Je spolehlivá, chápavá a já ji 

důvěřuji.

Budu vás provázet tímto místem. Čeká 
vás hodně úkolů, jste připraveny je vy-
řešit? Ale nebojte se, ráda vám s nimi 
pomůžu.
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