
To byla jízda!

Jsem rád, že se nikdo neztratil.

uff..

Chrrr..

Bezva práce!

Hehee!

MÁŠ DOSTATEK ENERGIE?
TAK SE O NÍ ROZDĚL S PUPENY

Vystřihněte a podlepte jednotlivé lístky 
oboustrannou izolepou, nebo si s sebou vemte 
lepidlo. Po splnění úkolu lístek nalepte na 
správné místo. Hodně štěstí v plnění úkolů!

Kolik jsi toho zasadil?

Chrrr..
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Před výpravou si přečtěte 
jednotlivé úkoly a naplánujte si 
výlet. Nezapomeňte si s sebou 
vzít vystřižené listy.



MÁŠ DOSTATEK ENERGIE?
TAK SE O NÍ ROZDĚL S PUPENY

V lese

Až se ti do cesty postaví voda,  
rychle vyrob něco, co plave. Bude 
to tvá loď. Vyzkoušej, jak daleko 
se s ní dostaneš dál po proudu. 
Sežeň si i delší klacík na případné 
pošťuchování.

(Dvacet či sto padesát tři?)

(Určená vzdálenost zvýší soutěživost.)

Pastvina či louka

Křižovatka cest

U potůčku

(Zde je zapotřebí opravdové důslednosti. 
Žádné převalování, vrtění či mumlání.)

Je sucho a pěkně? Lehni si do 
trávy a zavři oči. Nasaj do sebe co 
nejvíc energie. Vydržíš bez hnutí 
ležet více než pět minut? Zní to 
možná jednoduše ale uvidíš, není 
to jen tak. 

V cíli výletu

Najdi co nejvíc stromových 
semínek a pořádně si s nimi 
napěchuj kapsy. Hledejte 
žaludy, bukvice nebo šišky 
tak dlouho, dokud budeš 
mít ještě v kapsách místo. 
Během cesty k dalšímu 
úkolu je všechny zasaď do 
země.

Tvoje jméno:
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(Představivosti se meze nekladou.)

Dával jsi pozor, kudy jste šli? Vezmi 
klacek, tužku či křídu a namaluj 
detailní mapu, jak se na místo 
dostat. Malovat můžeš na asfalt, 
papír či se pokus vymodelovat trasu 
výletu z okolních přírodnin na zemi.

Jsi na rozcestí několika cest? Pokus se 
jít po jedné z nich a v nestřeženém 
okamžiku přeběni na jinou tak, aby tě 
nikdo neviděl z křižovatky. Bude velká 
legrace, když se ti povede vrátit se zpět 
po jiné cestě, než jsi šel(a) před chvílí.

(Jeden stojí na křižovatce a hlídá.)

Před výpravou si přečtěte 
jednotlivé úkoly a naplánujte si 
výlet. Nezapomeňte si s sebou 
vzít vystřižené listy.
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