HORNÍČKOVA STEZKA

Úkol č.

1

HORNÍČEK – spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horníkova, Horníkova 2170/1, 628 00 Brno, IČO: 60556323, www.hornicek-brno.webnode.cz

Úkol pro 1. stupeň:

Úkol: Najdi stín, který odpovídá danému obrázku
(po správném přiřazení písmene k číslici získáš tajenku)
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V tajence si označ červeně ohraničené písmeno.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------

Úkol pro 2. stupeň:
Úkol: Vylušti tajenku podle nápovědy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bonusový úkol pro rodiče a koumáky (šifra)

Nápověda: mobil

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROSÍME NENIČIT.
Akce Spolku Horníček při ZŠ a MŠ Horníkova 1, Brno probíhá v termínu
od 1.5.2021 do 23.5.2021. Hra bude po jejím ukončení odstraněna.

HORNÍČKOVA STEZKA

Úkol č.

HORNÍČEK – spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horníkova, Horníkova 2170/1, 628 00 Brno, IČO: 60556323, www.hornicek-brno.webnode.cz

Úkol pro 1. stupeň:

Úkol: Přiložených 8 barevných písmen poskládej podle barev duhy
(začni červenou). Vyjde ti jeskyně s krásnou krápníkovou výzdobou.

2

V tajence si označ červeně ohraničené písmeno.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Úkol pro 2. stupeň:

Dokážeš určit světové strany? Na každou ze světových stran nejdeš označený strom se
třemi kartičkami. Z kartiček vypiš písmena dle pokynů níže. Z vypsaných písmen pak
poskládej tajenku.
1. Z kartiček na sever od tohoto stromu si opiš všechna malá tiskací zelená písmena.
2. Z kartiček na východ od tohoto stromu si opiš všechna velká psací fialová písmena.
3. Z kartiček na jih od tohoto stromu si opiš všechna velká tiskací červená písmena.
4. Z kartiček na západ od tohoto stromu si opiš všechna malá psací modrá písmena.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bonusový úkol pro rodiče a koumáky (šifra)

Nápověda: Standardně ti pomůže hmat ..

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROSÍME NENIČIT.
Akce Spolku Horníček při ZŠ a MŠ Horníkova 1, Brno probíhá v termínu
od 1.5.2021 do 23.5.2021. Hra bude po jejím ukončení odstraněna.
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HORNÍČEK – spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horníkova, Horníkova 2170/1, 628 00 Brno, IČO: 60556323, www.hornicek-brno.webnode.cz

Úkol pro 1. stupeň:

Vypočítej příklady. Výsledky seřaď od nejmenšího po největší číslo a vylušti tajenku.
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V tajence si označ červeně ohraničené písmeno.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Úkol pro 2. stupeň:

Poznáš vlajky států? Jejich první písmena ti dají přírodní památku Jižní Moravy.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bonusový úkol pro rodiče a xx koumáky xx (šifra)

V=W
Nápověda: Pět krát pět je dvacet pět

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROSÍME NENIČIT.
Akce Spolku Horníček při ZŠ a MŠ Horníkova 1, Brno probíhá v termínu
od 1.5.2021 do 23.5.2021. Hra bude po jejím ukončení odstraněna.
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HORNÍČEK – spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horníkova, Horníkova 2170/1, 628 00 Brno, IČO: 60556323, www.hornicek-brno.webnode.cz

Úkol pro 1. stupeň:
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Poskládej za sebou vývojové fáze rostliny
a získáš tajenku

M
V tajence si označ červeně ohraničené písmeno.
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---------------------------------------------------------------------------------------------------

Úkol pro 2. stupeň:

Odhadni co nejpřesněji vzdálenosti. Pokud je určíš správně, z písmen ti pak přesmyčkou
vyjde hrad ležící v západní části Jižní Moravy.
Kolik milimetrů měří tato červená čára?

Kolik centimetrů má obvod tohoto stromu
v místě bílého pruhu?
Kolik metrů je od tohoto stromu k nejbližší bříze?
Jak vysoko od paty tohoto stromu je první větev?
Kolik kilometrů vzdušnou čarou je to od startu?

50 mm
R
145 - 155 cm
M
8–9m
Í
7-8m
N
0,9 - 1 km
O

45 mm
T
125 - 135 cm
T
9 – 10 m
O
5-6m
V
1,1 – 1,2 km
N

40 mm
S
135 - 145 cm
B
7–8m
A
6-7m
L
1,3 – 1,4 km m
N

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bonusový úkol pro rodiče a koumáky (šifra)

Nápověda: Jen dva rozdíly

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROSÍME NENIČIT.
Akce Spolku Horníček při ZŠ a MŠ Horníkova 1, Brno probíhá v termínu
od 1.5.2021 do 23.5.2021. Hra bude po jejím ukončení odstraněna.
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HORNÍČEK – spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horníkova, Horníkova 2170/1, 628 00 Brno, IČO: 60556323, www.hornicek-brno.webnode.cz

Úkol pro 1. stupeň:

Spoj pohádkové dvojice a zjisti, co se skrývá v tajence.
Přiřazením písmene k číslici v daném pořadí zjistíš tajenku.

V tajence si označ červeně ohraničené písmeno.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Úkol pro 2. stupeň:

Pojmenuj 13 českých řek (vyznačeny červeně), ty pak poskládej podle abecedy. Následně k
nim přiřaď písmena, která jsou u jednotlivých řek uvedena. Tajenkou je zajímavá expozice.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bonusový úkol pro rodiče a koumáky (šifra)

Nápověda: Malý kříž

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROSÍME NENIČIT.
Akce Spolku Horníček při ZŠ a MŠ Horníkova 1, Brno probíhá v termínu
od 1.5.2021 do 23.5.2021. Hra bude po jejím ukončení odstraněna.
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HORNÍČEK – spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horníkova, Horníkova 2170/1, 628 00 Brno, IČO: 60556323, www.hornicek-brno.webnode.cz

Úkol pro 1. stupeň:

Vylušti hádanky a poskládej vyznačená písmenka do tajenky

6

Znám já chalupníka, co nikdy chalupu neprodá.
Maličké zvířátko, je tahle čiperka, větvičku přeskočí, i když je nevelká.
Dlouhé nohy, dlouhé uši, to už asi každý tuší, že se pěkně rozveselí, když uvidí hlávku zelí.

Visí to a neví kde, bije to a neví koho, ukazuje to a neví kam, počítá a neví kolik.

Nemá to huby, ale tři zuby, u jídla slouží, po něm netouží.
Stojí krejčí na pasece, tisíc jehel s sebou nese.
Nemá ruce, nemá nohy a přeci dveře otvírá.
Co to z květu na květ létá, sladký nektar při tom splétá? Pracovitá, i když drobná, dělnice a ne královna?

Stojí, stojí židle v lese, nikdo si ji neodnese.
Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté.
V tajence si označ červeně ohraničené písmeno.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Úkol pro 2. stupeň:

Na přiložené kartičce pod úkoly
urči správná jména stromů a květin.
Délku jednotlivých slov napovídáme.
Z vyznačených písmen získáš tajenku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bonusový úkol pro rodiče a koumáky (šifra)

Nápověda: abeceda, papír a tužka ti pomůžou

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROSÍME NENIČIT.
Akce Spolku Horníček při ZŠ a MŠ Horníkova 1, Brno probíhá v termínu
od 1.5.2021 do 23.5.2021. Hra bude po jejím ukončení odstraněna.
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HORNÍČEK – spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horníkova, Horníkova 2170/1, 628 00 Brno, IČO: 60556323, www.hornicek-brno.webnode.cz

Úkol pro 1. stupeň:

Spojovačka - (od levého horního
rohu sbírejte písmenka tak,
jak jsou spojena čarami
a získáte tajenku).
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V tajence si označ červeně ohraničené písmeno.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Úkol pro 2. stupeň:

V blízkém okolí tohoto stromu najdi 12 písmen
nápovědy, pozorně si je prohlédni,
opiš nebo vyfoť.
S jejich pomocí pak najdi zajímavost Jižní
Moravy ukrytou v této tabulce.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bonusový úkol pro rodiče a koumáky (šifra)

C + H se nerovná CH
Nápověda: Velký kříž

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROSÍME NENIČIT.
Akce Spolku Horníček při ZŠ a MŠ Horníkova 1, Brno probíhá v termínu
od 1.5.2021 do 23.5.2021. Hra bude po jejím ukončení odstraněna.
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HORNÍČEK – spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horníkova, Horníkova 2170/1, 628 00 Brno, IČO: 60556323, www.hornicek-brno.webnode.cz

Úkol pro 1. stupeň:

Poznej pohádku podle obrázků a napiš její název nebo jméno hlavní postavy.
(poskládáním vybraných písmenek získáš tajenku).
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V tajence si označ červeně ohraničené písmeno.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Úkol pro 2. stupeň:

Vyřeš logickou úlohu - přiřaď správné zaměstnání ke jménům. V tabulce pak ke správným
odpovědím přiřadíš slabiky, které dohromady tvoří název obce s dochovalým větrným
mlýnem.

Tři známí sedí spolu v kavárně, povídají
si a najednou jeden povídá: To je
legrace, my máme stejná zaměstnání
jako jsou naše jména. Ale nikomu se
jméno a zaměstnání nekryje!
Na to odpoví pekař:
To máte pravdu, pane Zahradníku!

Pan Pekař je pekařem
Pan Pekař je zahradníkem
Pan Pekař je tesařem
Pan Zahradník je pekařem
Pan Zahradník je zahradníkem
Pan Zahradník je tesařem
Pan Tesař je pekařem
Pan Tesař je zahradníkem
Pan Tesař je tesařem
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---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bonusový úkol pro rodiče a koumáky (šifra)

Nápověda: Zkus to na PC

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROSÍME NENIČIT.
Akce Spolku Horníček při ZŠ a MŠ Horníkova 1, Brno probíhá v termínu
od 1.5.2021 do 23.5.2021. Hra bude po jejím ukončení odstraněna.
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HORNÍČEK – spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horníkova, Horníkova 2170/1, 628 00 Brno, IČO: 60556323, www.hornicek-brno.webnode.cz

Úkol pro 1. stupeň:
Najdi na obrázku
schovaný název obce.

V tajence si označ
červeně ohraničené písmeno.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Úkol pro 2. stupeň:

Rozřaď jednotlivé památky podle jejich typu. Správný výsledný počet v každém sloupci ti dá
kód k rozluštění šifry.
Milotice, Děvička, Balcarka, Špilberk, Templštejn, Bouzov, Bítov, Buchlovice,
Cimburk, Výpustek, Pernštejn, Cornštejn, Valtice, Veveří, Kozí hrádek, Pekárna,
Lednice, Buchlov

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bonusový úkol pro rodiče a koumáky (šifra)

C + H se nerovná CH
Nápověda: Caesarova šifra (zkus to posunout)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROSÍME NENIČIT.
Akce Spolku Horníček při ZŠ a MŠ Horníkova 1, Brno probíhá v termínu
od 1.5.2021 do 23.5.2021. Hra bude po jejím ukončení odstraněna.
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HORNÍČEK – spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horníkova, Horníkova 2170/1, 628 00 Brno, IČO: 60556323, www.hornicek-brno.webnode.cz

Úkol pro 1. stupeň:

Poznáš stopy zvířat? (přiřazením písmene k číslici v daném pořadí zjistíš tajenku)

Úkol č.
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V tajence si označ červeně ohraničené písmeno.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Úkol pro 2. stupeň:

Přiřaď k obrázkům správná přísloví – písmena ti po řádcích dají tajenku.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bonusový úkol pro rodiče a koumáky (šifra)

Nápověda: Všimni si počtu použitých barev a způsobu jejich opakování

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PROSÍME NENIČIT.
Akce Spolku Horníček při ZŠ a MŠ Horníkova 1, Brno probíhá v termínu
od 1.5.2021 do 23.5.2021. Hra bude po jejím ukončení odstraněna.

