
HRAVÁ  ŠIPKOVANÁ



START

ÍČKO  –  A JDEME NA TO…
POZOR! Vzhledem k probíhající rekonstrukci křižovatky na náměstí dbej-
te, prosím, zvýšené opatrnosti!

4 U DUBŮ
Před dubem, za dubem my si pěkně zadupáme, my si pěkně zadupem  
a rozcvičku odbudem. Udělejte si před náročnou výpravou malou roz-
cvičku – 10 dřepů, protáhnout nožky a ručky… (rozcvičku vymyslí rodiče)

10
HONZO, VSTÁVEJ
Znáte hru, Honzo, vstávej? Po cestě si ji můžete zahrát. A pokud ji nezná-
te, zahrajete si na zvířátka. Podle cedulek na plotě budete dělat kroky 
sloní, slepičí, čapí, račí, mravenčí, čertí a sloní. Jestli vás napadnou i další, 
pokrajčujte jimi až na další stanoviště.

5 LAVIČKY U RODODENDRONŮ
V balíčku najdete dva kamínky a fixu. První kamínek namalujte andělsky 
krásný a druhý po čertech vykutálený. Na druhou stranu napište PSČ Světlé, 
aby mohl putovat dál. Pečlivě si je uschovejte, budou se vám hodit…

11 HŘIŠTĚ A PIKNIK
Konečně zasloužený odpočinek. Kdo ještě má sílu, tak si pohraje a může 
si tady zaskákat i gumu. Kdo má hlad, dá si svačinku (určitě jste si s sebou 
nějakou vzali…) a nabere síly na další výšlap.

6
POZNÁVAČKA
Ukažte se, jak znáte náš les…

2 KACHNY
Pozor čím je krmíte, vaší svačinkou jim škodíte. V balíčku v pytlíčku pro 
ně najdete vhodnou svačinku. Pokud máte smůlu a kachny tu nejsou, tak 
si na ně zahrajte… (káchání, kachní chůze, co vás napadne…).

7 ANDĚL
Krásný andělský kamínek nechte u anděla, který ho bude strážit. Anděl 
bude rád, když mu povíte 3 dobré vlastnosti, které máte.  
Po cestě k čertovi musíte být jako pěny, abyste nevyplašili ryby v rybníce.

12
KNIHOBUDKA
Jestli se vám nápad líbí, můžete si nějakou knihu odnést. Knihobudku 
nám tu hlídá pes, ale někam se nám zatoulal. V balíčku najdete křídu a 
psa nám namalujte, aby nám tu mohl opět knihy pohlídat.
Aby vám cesta dál pěkně utíkala, můžete si ji zpříjemnit jazykolamy, které 
najdete také v balíčku.

8 ČERT
Čertovi odevzdejte po čertech vykutálený kamínek a pokud zlobíte  
a máte co napravovat, povězte mu, v čem se určitě polepšíte.

13 POSILOVNA
Ve zdravém těle zdravý duch, posílíme svaly, ať jsme stále zdrávi.
Veselá mysl půl zdraví, stará moudrost praví: na veselou notičku, zazpívá-
me písničku. Jaká vás napadá?

9 RYBNÍK
Jestli jdete správně, měli byste být na břehu rybníka. Kdo bydlí v rybníce? 
Vyjmenujte vodní živočichy, které znáte, a zaskákejte si jako žáby.  
Kdo má chuť, může si i ochladit nožičky.

3 ZÁMEK
Pokud budou brány zámku otevřeny, můžete vstoupit.

... a jste v CÍLI!!! Nezapoměňte se na vyhlídce vyfotit a fotografii nám pošlete 
na mailovou adresu soutez@kyticesvetla.cz Pokud jste trasu nedokončili, 
pošlete nám nejzajímavější foto z jakéhokoliv stanoviště. Nejhezčí 3 foto-
grafie po prázdninách odměníme. K fotografii nezapomeňte uvést kontakt.
Zpátky se vrátíte po stejné trase, nebo můžete pokračovat do města po 
červené turistické značce.

Kavárna Ladureé
červen:  so–ne 10:00–17:00
červenec–srpen:  út–ne 10:00–17:00
tel.: 569 333 558, www.zameksvetla.cz

Kavárna 104
po–čt  10:00–18:00
pa–so  14:00–19:00
ne  14:00–18:00
tel.: 608 372 553, www.relaxprovas104.cz

Posázavská zmrzlina z pravého ovoce
po–ne  10:00–19:00
tel.: 774 116 645
      Posázavská zmrzlina z pravého ovoce

Došly vám síly? Tak tady můžete výpravu ukončit a dát si zaslouženou 
odměnu. 

14

15
Ten, kdo není líný, může si ještě od zmrzliny vyšlápnout na CÍLOVOU  
VYHLÍDKU. Podívejte se, co vás čeká. Po pravé straně silnice je kaplička  
a přímo nad ní vidíte cílovou vyhlídku.

ZŠ v Komenského ul.


