
  

 

PÁTRAČKA TŘEMOŠNÁ 

Jméno: ___________________________________________________________________ 

 

Start:    ZUŠ, Družstevní ulice 

Cíl:    ZUŠ, Družstevní ulice 

Délka:   cca 4 km 

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

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

S sebou:   malá figurka (např. z Kindervajíčka) – není povinné 

Vyplněné úkoly ofoťte a pošlete na adresu fiedlerova.z@seznam.cz nebo 

zprávou přes Teams.  



  

 

1. Začínáme u ZUŠ. Zjisti na budově, ve kterém roce škola slavila 70 let. 

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

2. Pokračuj po chodníku Družstevní ulicí, míjíš kapličku, která je po pravé 

straně. Vymysli rým ke slovu „kaplička“  

 

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

3. Pokračuj na kraji silnice po žluté turistické značce. Po tvé levé straně se 

objeví alej s vysokými stromy. Spočítej je: …………………………………….…………….. 

 

4. Najdi strom, který má nejsilnější kmen a zkus ho 

obejmout. Kolik lidí je k tomu potřeba?  

……………………………………………………..………………………….….. 

5. U křižovatky s ulicí Pod Strání vidíš po pravé straně 

malý domeček na stromě. Podívej se, co je vyřezáno 

nad okýnkem: ………………………..…………………………….. 

 

6. Pokračuj stále po žluté turistické značce Družstevní 

ulicí. U kontejnerů na tříděný odpad se dej doprava. Jaký odpad patří do 

zelené a jaký do bílé popelnice? 

 

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

7. Na pravé straně uvidíš Čerpací stanici odpadních vod. Prohlédni si ceduli a 

spočítej, kolikrát je na ní písmeno „O“:  

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

 

8. Napojili jsme se na naučnou stezku. Vyhledej první informační tabuli a napiš, 

kdo byl Václav Brožík:  

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

9. Pokračuj podél potoka Třemošná, najdi 2. zastavení Kyzové břidlice. Jakou 

mívají barvu?   

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

 

10.  Před třetí informační tabulí přejdi potok po kládách tam a zpět. Neboj se, je 

to otestované na 58 kilech . Povedlo se? ………………………………..………………… 

 



  

 

11.  Na třetí informační tabuli se podívej, jaké ryby jsou na ní zobrazené: 

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

12.  Vydej se po cestě nahoru k vodní nádrži. Přijdeš k turistickému přístřešku. 

V jeho okolí (cca 3 až 4 metry) je u stromu ukrytý zelený kámen. Podívej, co 

je na něm namalováno, a schovej ho zase pro ostatní. 

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

13.  Jdi dále po naučné stezce, až přijdeš k další informační tabuli. Na tomto 

čtvrtém zastavení zjisti, jaké druhy žab jsou na fotkách 

 

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

14.  Přejdi po lávce, za ní po pravé straně můžeš spatřit orobinec. Víš, jak se této 

rostlině lidově říká?  

 

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

15.  Jdi po další malé lávce, za ní se dej po cestičce vlevo. Na páté informační 

tabuli zjisti název rostliny, která má žlutou barvu: 

 

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

16.  Pokračuj po cestě a pozorně se dívej, po pravé straně hledej mraveniště. 

Pozoruj lesní mravence, můžeš jim dát do mraveniště něco dobrého ze své 

svačiny .  

 

17.  Přicházíš k další informační tabuli, kde vyvěrá pramen Kvočna. Ochutnej 

vodu. Jaké nápoje během dne piješ? 

 

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

18.  U pramene postav nějaký domeček pro lesní skřítky. Přírodního materiálu 

tam najdeš spoustu. Domeček nám můžeš vyfotit. 

 

19.  Jdi dále po naučné stezce, všimni si malého rybníku po levé straně. Na 

poslední informační tabuli se podívej na mapu, ve které zjistíš, jak se rybník 

jmenuje:  

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

20.  Až přijdeš na rozcestí, dej se vlevo. Teď už na žádné informační tabule 

nenarazíš. Z lesa vyjdi na polní cestu. Po levé straně bude vidět vesnice, 

zeptej se rodičů, jak se jmenuje. Můžete se podívat do mapy. 



  

 

21. Pokračuj po polní cestě a napiš alespoň tři plodiny, které se u nás na polích 

pěstují:  

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

 

22.  Přijdeš k lesnímu ostrůvku, odkud je 

pěkná vyhlídka na Třemošnou i na cestu, 

po které jsi už šel. Tady tě čeká poslední 

úkol. Na fotce vidíš obraz z přírodnin, 

najdi ho. Pod mechem je ukryté žluté 

pouzdro s figurkou. Podívej se, co je tam 

za figurku, pokud máš s sebou svoji, 

můžeš je vyměnit .  

Jak se ti hra líbila: 

 

 

 

 

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

všechny úkoly. Pokud se ti trasa líbila, můžeš se zúčastnit dalších. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasu vytvořily: Jana Balounová a Zuzana Fiedlerová 


