
QUEST ZŠ DAČICE  

ke DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2017 
 

Co je to quest? Úkol, hádanka, hledačka. 

Pro koho je určen?  Pro děti i jejich rodiče. 

Obtížnost? Bez omezení. 

Co budete potřebovat? Zadání, tužku, chuť   

                                                    hledat, hádat a objevovat. 

 

Vítej, milí návštěvníku, 

přijmi pozvání na prohlídku. 

Naše škola otevírá ti dveře, 

nemusíš skákat skrze keře. 

Máš-li rád hádanky, 

stojíš u správné branky. 

Po chodbách školy rozběhni se, 

učebny prohlížej a úkolů nelekni se. 

Jen ten, kdo úkol splní  

a tajenku vyplní, 

heslo k pokladu zjistí  

a sladkost na jazyku ucítí. 

 

1. Na první stupni mě hledej. 

Na první dojem nedej. 

Osedlat se nedám. 

Větévce se podobám. 

V přírodopise se o mně učit budeš, 

až se velkým žákem staneš. 

 

___   ___   ___   ___    ___   ___   ___   ___    ___ 

   1 

 

2. Sklo je materiál, který mě tvoří. 

Ti, kteří zvládnou nasát na poprvé, jsou dobří. 

V chemii mě používají běžně. 

Laboratoř hledej spěšně.  

 

___   ___   ___   ___   ___   ___ 

           6 

3. Jsem učitel ze 17. století, 

učil jsem spoustu dětí. 

Jsem také filozof, myslitel a učitel národů. 

U nás jsem neměl velkou pohodu. 

Můj portrét neminete, 

když do „výtvarky“ zaběhnete. 

 

___   ___   ___   ___    ___   ___   ___   ___   

   5                                                                                                                       

 

4. Jsem bouřkový mrak, 

mohu připomínat hák. 

Jsem oblak špatného počasí, 

když se zrovna nečasí. 

Na oblohu se podíváš, 

když před hromy a blesky utíkáš. 

V kroužku GLOBE mě znají, 

na obloze mě vyhledají. 

 
___   ___   ___   ___    ___   ___   ___   ___    ___   ___   ___   ___    

                        2 

 

5. Než vyletí raketa nahoru, 

koukni k jejímu motoru. 

Aby mohla vyletět, 

musí jiskra odletět. 

Ve fyzice si motor prohlédneš 

a fázi startu pojmenuješ. 

 

___   ___   ___   ___    ___    

         3 

 

6. V zeměpise učíme se o světě. 

Státy, města, hory jsou téměř v každé větě. 

Na jednom z kulatých modelů je vyznačena 

země faraonů. 

Její jméno doplň dolů. 

Velbloudi a pyramidy lákají tam davy lidí. 

A teď už jistě všichni vědí… 

 

___   ___   ___   ___    ___    

  4 

                                   Tajenka: 
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