
 

 

 

Výlet Mratínem za jarem 

Co budeš potřebovat s sebou? (papír, tužku, pastelky – základní barvy, vhodné 

oblečení a obuv, dobrou náladu) 

 

,,Viděl jsem ……  –  větrničku, tančila v pasece na 

sluníčku. 

Jaro, že tady, na květném voze, radostí tančila na 

jedné noze.  

Co jsem viděl?  Vyluštíš v tajence. 



 

 

1. Jaké zvíře je na ceduli? 

2. Ve slově zahradní, se nachází obydlí pro rytíře, začíná na písmenko H. 

3. Jaké číslo je na sedmém místě (předškolák), mladší děti na 1. místě? 

4. Jaký dopravní prostředek je na dopravní značce? 

5. Je to ze skla a na bílém domě u mlýna jich je 5. 

6. Plod památného stromu. 

7. Moudrá …., létá v noci, a také tě čeká u cíle na poštovní schránce u školky. 



    

 Jaké zvíře je na této ceduli? Řádek č. 1 doplňovačky. 

 

 

        

Ve slově zahradní se skrývá obydlí pro rytíře, začíná na písmenko H. Řádek č. 2 doplňovačky. 

Pokračuj dále po cestě až k hlavní silnici. Opatrně ji přejdi na druhou stranu, kde uvidíš následující 

obrázek, pak jdi doprava po žluté turistické značce. 

 

 

 

        

 Které číslo je na sedmém místě (předškolák), ostatní na prvním místě? Řádek č. 3 doplňovačky. 

 



 Přejdi na druhou stranu, jdi rovně směr rybník a mlýn. 

 

   

Zapamatuj si všechny barvy na značce, jsou 4, můžeš si to vyfotit nebo nakreslit na papír. 

 

 

 

Dopravní prostředek na značce. Řádek č. 4 doplňovačky. 

 



 

 

Je to ze skla a na béžovém domě u mlýna je jich 5. Řádek č. 5 doplňovačky. 

 

 

 

Pokračuj po žluté turistické značce a za rybníkem po pravé straně zahni doprava a pokračuj dál po 

žluté turistické značce. 

 

 

Vyběhni kopeček nahoru a dej se doprava. 

 



 

Sedni si cestou na jakýkoliv spadlý strom (třeba ten, co je na obrázku, je na pravé straně) a zazpívej 

písničku, matka Země tě poslouchá. 

Dojdi k rokli, ale nejdi z kopce dolů, dej se doleva, až ke stromu, který je na dalším obrázku, bude nad 

tebou přes cestu. 

 

 

                       

 

Stoupni si za strom, který je nad tebou a skákej jako žabák nebo žabička. Pro velké sportovce až 

k větvi na levé straně. Pokud si skočil/a víc jak 10x, udělal/a jsi to správně. Pokračuj dále po této 

cestě, až na hlavní cestu. 

 

 

 



 

 

START      CÍL 

 

             

Zahraj si na závodníka. Běž, jak nejrychleji umíš od velkého osamoceného stromu na levé straně, až 

k dalšímu stromu na levé straně, maminka nebo tatínek ti bude počítat, pokud jsi to zvládl/a do 15, jsi 

1. 

 

             



To je to obydlí rytíře, jen pro kontrolu. Kolik je zámků na dveřích hrádku? Číslo si zapamatuj nebo 

někam zapiš. 

 

 

          

Stoupni si čelem ke smrku. Před smrkem stojí, co? Používáme to v obci večer ke svícení. Na jaké 

písmenko končí toto slovo? Na ceduli je jméno ulice, kdybys neuhodl/a poslední písmenko, tak ho 

máš napsané jako poslední na této ceduli. Jen tak pro legraci, jak se jmenuje maminka od kohouta? 

Když se otočíš, tak to zjistíš na vlastní oči, pokud tam budou  

 

 

 

 

Než přejdeš na druhou stranu, co musíš udělat u této značky? Pokračuj po chodníku vpravo, až do 

ulice Tyršova. 



 

 

Jak se jmenuje plod památného stromu? Řádek č. 6 doplňovačky. Pak přejdi opatrně na druhou 

stranu na cestu, kde je zámková dlažba, kterou se dostaneš až k potravinám Slunce. Pak přejdi 

přechod pro chodce, dej se doprava po chodníku a dojdi k cíli (poštovní schránka s obrázkem ptáčka 

U školky 26, viz další obrázek. 

 

 

 

 

Jsi v cíli. Obrázek ptáčka na poštovní schránce. Řádek č. 7 doplňovačky. 

Čeká tě překvapení!!! 

 

 



 

Co ti vyšlo v tajence?  

Vyběhl jsi kopeček?  

Co jsi zpíval za písničku?  

Jak jsi skákal žabáky?  

Jak jsi běžel?  

Co používáme v obci ke svícení večer?  

Co jsi viděl za zvířátko, když ses otočil?  

Kolik bylo zámků na hrádku, tolik namaluj 
puntíků (mladší děti), starší děti – kolik bylo 
zámků na hrádku + nad poštovní schránkou ve 
školce je číslo naší školky, spočítej vše 
dohromady. P (1, 26) – 1+2+6, rovná se, napiš 
výsledek nebo udělej puntíky. 

 

Jaké barvy byly na značce? 
Které bylo nejvíce, tou vybarvi míček. 
Která byla na menším obdélníčku uvnitř znaku 
slepé ulice, tou vybarvi motýlka. 
Která byla na tyči značky, jinak barva turistické 
značky, po které jsi šel, tou vybarvi vnitřek 
květu kytičky. 
Ještě zbyla jedna barva, to je barva papíru, tou 
nebudeme barvit, to jsou okvětní lístky kytičky 
a stonek, lístky na stonku kytičky udělej barvou, 
jaká je barva trávy, ta tam samozřejmě nebyla. 
To je ta kytička, co ti vyšla v tajence. 
 
 
 
 
 
 
 
Co jsi musel/a udělat u značky Stůj, dej 
přednost v jízdě? 
 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
 
 
 

                         

 
 
 
            

 

 

 

 



 


