
 

Jméno:___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Start:   V Lochotínském parku u jeskyně 

Cíl:   V Lochotínském parku u jeskyně 

Délka:   4 km 

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

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



 

 
 

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

Iva Mathlouthi. 

1. Jak se jmenuje jeskyně, u které začínáš naši trasu? 

 

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

2. Seběhni k silnici, přejdi ji a pokračuj kilometrovkou na křižovatku cest. Za ni stojí 

statný dub. Co je napsáno na ceduli na něm? 

 

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

3. Odboč doleva. Na pravé straně je malý domek se zahradou. Jaké číslo má na dveřích?  

 

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

4. Kolik jeřábů je v dálce na obzoru přes louku vlevo? 

 

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

5. Jdi stále po cestě. Vpravo před tebou je kostel se zelenou věží. Jak se jmenuje a kde 

ho najdeš? 

 

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

6. Téměř až na konci cesty je vlevo nivelační kolik. Jakou má barvu a co je na něm 

napsáno? 

 

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

7. Došel/la jsi k Lochotínské ulici. Jak se jmenuje cesta, po které jsi přišel?  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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8. Naproti přes ulici je dům porostlý břečťanem. Co má napsáno na vrátkách? 

 

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

9. Odboč vpravo a pokračuj dále cestou podél silnice. Na další křižovatce cest je na rohu 

vpravo občerstvení. Co je modře napsáno na bílé ceduli na plotě?  

 

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

10. Jak se jmenuje supermarket přes hlavní silnici s červenobílým logem? 

 

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

11. Jak se jmenuje poskytovatel IT služeb v Lochotínské 43?  

 

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

12. Kousek dál je upoutávka na Mc Donald. Jak je daleko? 

 

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

13. Co je znázorněno na zelené ceduli na domě Lochotínská 37?  

 

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

14. Před mostem vpravo je vínový domeček. Co se v něm prodává? 

 

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

15. Projdi pod mostem. Na kolika sloupech celý stojí? 

 

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

16. Okolo parkoviště dojdeš k poslednímu bloku domů vpravo. Nachází se tam indická 

restaurace. Jak se jmenuje? 

 

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

 

17. Před mostem odboč doprava.  Jakou barvu má dům Lochotínská č. 1?  

 

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

18. Po cestičce kolem stožáru na vysoké napětí dojdi až k řece. Kolik oblouků má most 

přes řeku? 

 

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

19. Jak se jmenuje řeka? 

 

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

 

 



 

20. Podél řeky odboč vpravo. Kolik je na dětském hřišti žlutých laviček?  

 

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

21. Vlevo přes řeku je lávka. Kolik je na celé lávce černožlutých sloupků?  

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

………. 

22. Pokračuj stále kolem řeky. Za mostem vlevo jsou vidět 2 červené kopule. Co je to  

za stavbu? 

 

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

23. Vlevo přes řeku na zdi je nápis. Co je na něm napsáno? 

 

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

24. Přecházíš přes potok. Jakou barvu má zábradlí podél cesty? 

 

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

25. Sejdi z cesty k dětskému hřišti. Po levé straně je lávka přes řeku k  nákupnímu centru. 

Jak se jmenuje nákupní centrum? 

 

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

26. Odboč po cestě vpravo a vyjdi z areálu. Dej se vlevo po asfaltové cestě podél plotu.  

Za plotem jsou 2 volejbalová hřiště. Jakou barvu má písek? 

 

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

27. Hned za areálem vlevo je zahrada s dřevěnou chatkou.  Co je na chatce pověšené? 

 

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

28. Jak se jmenuje strom, ze kterého je neudržovaný živý plot?  

 

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

29. Pokračuj stále po silnici. Přijdeš ke křižovatce tvaru Y.  

 

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

30. Jdi pravou cestou až ke křižovatce s Kilometrovkou. Na křižovatce stojí dva velmi 

staré stromy. Poznej podle spadaného listí, jak se stromy jmenují?  

 

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

31. Před sebou máš modrou dopravní značku. Jaký dopravní prostředek je na ní 

namalován? 

 

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

 



 

32. Kilometrovkou pokračuj zpět k cíli / startu. Jaké stromy lemují Kilometrovku? Můžeš 

koukat jak do korun, tak na zem. 

 

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

33. Přejdi silnici a dej se k jeskyni. Nad jeskyní je sedátko. Jak se jmenuje?  

 

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

 

 

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  


