
 

PÁTRAČKA PO HOMOLCE 

 _______________________ 

Jméno: ___________________________________________________________________ 

 

 

Start:   za konečnou tramvaje č. 1 – ulice Nepomucká, stanoviště autobusů 

 Arriva č. 1 – naproti domu Nepomucká č. 13 

Cíl:   ulice Nepomucká, stanoviště autobusů Arriva  č. 3  

Délka:   1,5 km 

Čas na startu: ……………………………………………………………………………………………………………. 

Čas u cíle: ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Vyplněné úkoly ofoťte a pošlete na adresu mathl@email.cz nebo zprávou na teamsy Iva 

Mathlouthi. 
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1. Naši trasu začínáme na zastávce autobusů Arriva na stanovišti č. 1. Jakým obrázkem 

se v jízdním řádu značí zastávka na zavolání? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Od zastávky autobusu se dejte doprava po směru ven z  města po zámkové dlažbě 

k ulici Plzeňská cesta. Po levé straně přes ulici vidíte velký panelák. Jakou má barvu?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Jaké jehličnaté stromy rostou před panelákem? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. U modré značky obytná zóna zahněte doprava do ulice U Vodojemu.  V čísle 

popisném 5 sídlí provozovna. Jaká? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. V posledním domě sídlí zubní ordinace. Kdo v tom domě bydlí (jaká jména jsou na 

zvonku)? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………... 

6. Na křižovatce odboč do ulice vlevo. V čísle popisném 5 je cedulka na vrátkách. Jaké 

zvíře je na ní? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. V čísle popisném 12 sídlí nějaké služby. Jaké? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Opiš nápis na schránce u domu č. 16. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Na křižovatce odboč doprava. Jak se jmenuje ulice, do které odbočuješ??  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Jakou barvu má řadový dům vlevo se 4. a 5. vchodem? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. Přicházíš do lesoparku. Jak se jmenuje? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12. Vpravo je betonový sokl. Kolik je v něm poklopů na kanály? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

13. Vlevo vidíš travnatý plácek. Kolik je tam laviček? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

14. U jedné lavičky je informační cedule. Jaký strom může být starý až 1000 let? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

15. Před sebou za cedulí máš překážkový okruh.  Absolvuj všechny jeho disciplíny. Zvládli 

jste to? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

16. Pokračuj dále vpravo okolo sportovních prvku pravou cestou. Po chvilce zahlédnete 

napravo v lese informační tabuli naučné stezky.  Píše se na ní o houbách.  Jak se 

jmenuje 6. houba zleva v dolní řadě? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

17. Vlevo vedle naučné cedule je na stromě kartička ze hry draka Koronáka. O jakém 

zvířeti se tam píše? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

18. Vrať se zpátky na cestu a pokračuj dále. Po chvíli se cesta spojí zleva s další cestičkou 

od sportoviště a nachází se tam cvičební stroj. Úkol pro děti: 1 minutu se vrťte na 

točně, dospělí a starší děti si zaposilují. Zvládli jste to?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

19. Vpravo na vrcholku kopce je cihlová budova. Víš, k  čemu sloužila? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

20. Jdi dále po cestě až po levé straně narazíte zase na cedulku hry draka Koronáka.  

O jakém zvířátku se tam píše? Kde nejčastěji bydlí? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

21. Vedle je cvičební prvek. Jaký? Zvládneš po něm přejít? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

22. Cesta vede k dalšímu cvičebnímu prvku po pravé straně. Zkus si na něm zacvičit. Kolik 

má úchopů? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

23. Na chvilku se zastav, zavři oči a zaposlouchej se. Jaké zvuky nejvíce slyšíš?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

24. Pokračuj lehce doprava a po levé straně máš opět ceduli draka Koronáka. Jaké zvíře 

představuje? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

25. Jakou má barvu jeho kůže? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

26. V úkolu je zpěv jedné písně. Jaké? Společně si ji zazpívejte.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

27. Blížíš se k dalším cvičebním prvkům. Přeskoky lana. Zaskákej si a jdi dále vyšlapanou 

cestičkou směrem ke konečné tramvaje č. 1. Po levé straně téměř u silnice pod 

posledním smrkem je na zemi hromádka. Co to je? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

28. Když dorazíš k silnici, dej se doprava nahoru kolem laviček k  památníku. Napravo máš 

opět informační tabuli lesoparku. Jak se jmenuje strom vlevo od ní, který se zmiňuje 

na tabuli? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

29. Jak bývá vysoký? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

30. Vpravo od pomníku je vyšlapaná cestička do kopce. Protože v  dnešní době nemáš 

dostatek pohybu, 3x si ji vyběhni nahoru a dolů. Zvládl/a jsi to?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

31. Jdi si prohlédnout památník. Komu byl postavený? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

32. Na pomníku je oválná deska. Jaká 3 písmena na ní jsou?  

 

……………………………………………..……………………………………………………………………………………. 

33. Jaký je nejstarší letopočet na pamětních deskách? 

 

……………………………………..……………………………………………………………………………………………. 

34. Kolik železných kůlů ho oplocuje?  

 

..…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

35. Projdi mezi lavičkami k náměstí. Jak se náměstí jmenuje?  

 

..…………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

36. U tramvajových kolejí se dej vpravo. Na pravé straně je modrá budka. Jaká písmena 

jsou na ni napsaná? 

 

……………    aktualizace: budka Toi už tam není     …………………………………………………. 

37. Nad budkou je počáteční informační cedule naučné stezky. Jak se jmenuje veverka, 

která stezku provází? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

38. Pokračuj dále kolem kavárny. Jaký je její název? 

………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 

39. Kolik zde stojí horká čokoláda? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

40. Vlevo od kavárny je stánek. Co se v něm prodává? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

41. Přes Nepomuckou ulici u přechodu je panelový dům s klíčem. Kolik má balkonů? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

42. Vrať se zpátky ke startu. Kam jedou autobusy ze stanovišti č. 3? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Gratulujeme!!! Úspěšně jsi absolvoval/a cestu naší hrou. Neztratil/a ses a skvěle jsi splnil/a 

všechny úkoly. Pokud se ti trasa líbila, můžeš brzy očekávat další podobné.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jak se ti hra líbila? 

 

 

  

 

 

 

Trasu vytvořily: Iva Mathlouthi a Jitka Plescherová  


