
                       Les skřítků                                                                                      
     1) Socha na náměstí                                                                                                                                                                                             

      Vítám vás tu hopsadá, jmenuji se Poseda. 

      Zavedu tě na místo, kde stávala osada, 

     je tu také zlý skřet a není to záhada. 

     Zlý skřet Skrebl a jeho bratr Hebr,                                                                               

     osadu ovládá a nikdo to s ním nezvládá. 

     Pomoz mi najít meč, nádherná to věc. 

     Zlého skřeta porazíme a už ho neuvidíme. 

    Jak se ti dva jmenují, co na nás pokukují? 
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2) Kostel - pták, který odlétá do teplých krajin 

Tohle je můj kamarád Neposeda, potřebuje pomoci. 

Ztratil paměť, nemá na to dosti moci. 

Rozděl ptáka do skupiny:  Který odlétá do teplých krajin? 

Vlaštovka, sýkorka, strakapoud 

Je to velká záhada nebo tě něco napadá? 
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3) Pod železničním mostem - křížovka 

Je tu hodně cest a nesmíme se splést. 

Jedna je z nich správná, řeka není prázdná. 

Vyluštíme tento kód a cesta nám přijde vhod. 
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1. Jak se jmenuje doktor stromů? 

2. Má to klobouk a nohu, sbíráme to v lese. 

3. Hlavní město ČR 

4. Mořský živočich s klepety 

5. Dopravní prostředek 

6. Nezbytná tekutina pro život 

7. Jak se jmenuje vesnice u velké přehrady v okresu Třebíč? 

 

 

 

 

 



4) Máchovo jezírko - kterou rybu tradičně jíme na vánoce 

Rybičky se ztratili, ne abyste to zhatili, 

rychle, rychle, abyste čas nemarnili. 

 Tuhle rybu všichni známe, protože ji rádi máme,  

o Vánocích nespěcháme……. 
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5) Opuštěný dům v Libušině údolí - jak se jmenuje rostlina se žlutým  

květem? 

Kvůli Skreblovi  je tento dům zpustlý 

a jogurt zkyslý. Bydlí tu snad princezna?  

Nejmenuje se však liška, říkáme jí…….. 

          

 

6) Skály pod rozhlednou - Roční období 

 Tyhle hory padly dříve, než celá říše. 

O tomhle se v knize píše, 

a o tomhle víme spíše. 

Jaké období je nejchladnější 

a sněhová nadílka je v něm nejzdatnější? 
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7)  Rozhledna - náš národní strom 

Tohle je rozhledna, dostali ji do ledna. 

Les je tu hluboký, strom se srdcem ne divoký. 

Jaký strom to je, už se nám to rýsuje. 

 7   

 

8) Janův mlýn - jak se jmenuje strom u vody 

Zde Skrebl  vytvářel své troly, 

aby byli na bojovém poli. 

U vodičky seděl,  

na hladinu hleděl. 

Jeden krásný strom tu stál,  

Jak se asi jmenoval? 
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9) DDM - vylušti jméno meče 

Vyluštíme jméno meče, řeka tudy taky teče. 
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