
  

PÁTRAČKA OKOLO 

LOBEZSKÝCH JEZÍREK 

 

 

Jméno:___________________________________________________________________  

 

Start:  parkoviště za ZUŠ v Lobzích 

Cíl:   parkoviště za ZUŠ v Lobzích 

Délka:   1,8 km 



  

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

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

 

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

Mathlouthi. 

 

1. Na parkovišti je schodiště k ZUŠ. Vyběhni nahoru a dolů. Kolik je tam schodů? 

 

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

2. Přes parkoviště se vydej cestou vlevo podél domu k jezírku. Na ceduli před jezírkem 

opiš, jak se jmenuje tento areál. 

 

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

3. Obejdi jezírko zleva. Z 1. cedule vzadu opiš jméno nejstrakatější žáby. 

 

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

4. Jak se jmenuje naučná stezka, se dozvíš na další tabuli.  

 

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

5. Vracíš se zpátky a po levé straně máš informační tabuli, kde se dozvíš, jak se ještě 

tento park bude rozšiřovat. Jaký letopočet je u fotky s  majákem? 

 

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

6. Po pravé straně na kopečku je maják. Vyběhni k němu a vylez až úplně nahoru a zpět. 

Zvládl jsi to? 

 

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

7. Po schodišti vystoupej nahoru. Z jakého materiálu je zábradlí schodiště? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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8. Dej se vlevo po cestě. Po pravé straně jsou vzrostlé stromy. Zkus si až na další 

křižovatku cest mezi nimi proběhnout slalom. Zvládl/a jsi to bez zadýchání?  

 

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

9. Pokračuj stále po cestě až k další křižovatce cest. Po dlážděné cestě vpravo se vydej 

nahoru do kopečka. U odpadkového koše zahni ostře vlevo a zastav se u nejbližší 

lavičky. Pořádně se rozhlédni. Kolik ptačích budek vidíš na stromech?  

 

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

10. Po cestě máš 5 cvičebních prvků. Na každém si chvilku zasportuj. Zvládl jsi to?  

 

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

11. Vlevo dole u cesty je rodinný dům. Jaké číslo má na červené cedulce?  

 

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

12. U posledního cvičícího prvku zahni ostře doprava dolů k  podiu se zábradlím. Na podiu 

jsou kamenná dračí vejce. Kolik jich je? Podaří se ti nějakého draka vysedět? 

 

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

13. Vymysli si pro malé dráčky nějaká jména. 

 

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

14. Jakou pohádku s drakem znáš? 

 

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

15. Zleva z podia seběhni po vyšlapané cestičce (pokud máte s sebou kočárek či kolo, dá 

se vrátit zpátky k poslednímu posilovacímu stroji a po cestičce obejít dolů). Na 

cestičce odboč vpravo směrem ke skále. Vlevo vidíš držák na psí exkrementy. Co je na 

něm napsáno? 

 

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



  

 

16. Pod tisem vlevo je dřevěný držák na kola. Kolik kol pojme? 

 

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

17. Ve skále je malá jeskyně. Proměň se ve skřítka a popros rodiče, aby tě u jeskyně 

vyfotili. Fotku nám pošli s ostatními fotkami z akce společně s výsledky soutěže. Vešel 

by ses do jeskyně? 

 

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

18. Na skále je pamětní deska. Opiš její letopočet. 

 

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

19. U jezírka se posaď na lavičku a zaposlouchej se na chvilku do zpěvu ptáčků. Jak se 

jmenuje strom na jeho břehu? 

 

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

20. Vlevo jsou dlouhé schody. Co myslíš, že tě čeká? Vyběhni je až nahoru. Popros rodiče, 

ať ti změří čas. Jakého času jsi dosáhl/a? 

 

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

21. Stoupni si k zábradlí a zadívej se dolů. Kolik je dole jezírek? 

 

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

22. Jaké stromy např. vidíš? 

 

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

23. Zaskákej si na všech třech trampolínách. Bavilo tě to? 

 

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

 



  

24. Dej se cestičkou vlevo směrem ke startu/cíli. U odpadkového koše pokračuj po 

cestičce nahoru. Dojdeš k horní části skluzavky. Sjeď po ní dolů a po dřevěných 

špalkách vylez zase nahoru.  Jak se ti to líbilo? 

 

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

25. Před sebou máš ještě menší skluzavku. I tu si musíš vyzkoušet. Která byla lepší? Přelez 

všechny části modrožluté sítě pod skluzavkou.  

 

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

…………. 

26. Směrem k majáku u dětských prolézaček je lanovka. Nebudeš se bát, vyzkoušet si 

jízdu na ní? Jaké to bylo? 

 

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

27. Před parkovištěm je milá hospůdka. Pokud bude otevřená, můžete se v ní občerstvit. 

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: Jitka Plescherová a Iva Mathlouthi  


