
Zebínský quest 
vytvořili: ZŠ Bodláka a Pampelišky Robousy 

obtížnost hledačky: fyzicky nenáročná, vede většinou po nezpevněných cestách, které jsou občas 

blátivé, na konci je třeba vyšlápnout mírný kopec 

délka trasy: 4,5 km 

délka hledačky: 2 – 3 hodiny 

doporučení na vybavení na cestu: tužka, papír, pohodlné boty, malá svačinka 

jak vyplňovat hledačku: pro nalezení pokladu je potřeba vyuštit tajenku, postupuj podle textu, 

hledaná slova napiš do okének, písmeno s příslušným číslem patří do tejenky 

začátek hledačky: v Jičíně u kruhového objezdu na konci ulice Husova (za tratí proti drogerii Teta) 

upozornění: trasa končí ve Valdicích, návrat z Valdic do Jičína je možný Lipovou alejí 
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1.Začátek questu: 

V Jičíně u kruhového objezdu na konci ulice Husova (za tratí proti drogerii Teta). Najdi žulovou 

desku se znakem Evropské unie. 

 

Svou cestu tu začínáš 

a tajenku zde prvními písmeny načínáš. 

 

1.úkol: Na žulové desce opiš druhý řádek. 
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Navigace na další stanoviště: 
 

Odtud podél potůčku se dej, 

štíhlého rákosu na cestu se ptej. 

Tvé kroky kuňkání žab provází, 

chůze tvá končí až u rybníka na hrázi. 

Zde uvítá tě vodní hladina, 

tu teprve dobrodružství začíná. 

 

2.Šibeňák 

Na hrázi rozhlédni se pečlivě, 

stromy k hladině své větve sklání, kapři skáčou vesele 

a kachny něco k snědku shání. 

 

2.úkol: Spočítej svislé příčky na šedém zábradlí před výpustí rybníka Šiběňák a číslo zapiš do 

tabulky. 
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Navigace na další stanoviště: 
 

Po pravé ruce dál se dej, 

kolem nevzhledné boudy procházej. 

Úzká pěšina podél vody tě provází, 

???? 

koruny stromů se navzájem dotýkají, 

při pohybu vrzavé tóny vydávají. 

 

3.Kameny u Šibeňáku 

Když rybník zůstane za tebou 

čtyři kameny zříš, 

tvou cestu dále povedou, 

ty přijď k nim blíž. 

 

3.úkol: Do tabulky doplň název horniny, kterou jsou tvořeny čtyři kameny uprostřed louky. 
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Navigace na další stanoviště: 
 

Teď nehezký panel tvé kroky povede, 

to tě však odradit nesmí, 

na konci cesty té nehezké, 

čeká tě království vodní. 

K Hádku své kroky nasměruj, 

spolu s ptáky si prozpěvuj 

a nikde nesejdi z cesty. 

 

4.Hádek 

Hliněný břeh barevný klenot ukrývá, 

ten však zřídka uvidíš, 

když ráno pozvolna den začíná, 

na větvi nad vodou ledňáček sedí 

a po rybkách bystrým okem hledí. 

 

4.úkol: Do tabulky zapiš, jakou barvou je natřena bouda na hrázi rybníka Hádek. 
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Navigace na další stanoviště: 
 

Od Hádku k Valdicům polní cesta tě povede, 

po obou stranách pole se vlní. 

Ve školce okrasné různé dřeviny uvidíš, 

do své zahrady je možná vysázíš. 

Až cesta se rozdělí, ty vpravo se dej, 

k místu věčného odpočinku své kroky ubírej. 

 

 



5.Židovský hřbitov 

Sem přivedla tě cesta blátivá, 

na jejím konci židovský lid v klidu spočívá. 

 

5.úkol: Na pískovcové zdi najdi rok, kdy se konal poslední pohřeb na tomto hřbitově. Sečti číslice 

letopočtu a číslo zapiš do tabulky. 
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Navigace na další stanoviště: 
 

Po svých stopách zpět na rozcestí se vrať, 

pak vpravo svoje kroky ubírej 

a do Lodžie za dalším úkolem pospíchej. 

Na vlak cestou pozor dej, 

koleje opatrně přecházej, 

lokomotiva občas zahouká, 

tvoje dobrodružství pozvolna ubývá. 

Bránou do parku vstup, 

tou kterou stráží větve lípy. 

 

6.Lodžie 

Zde kníže Valdštejn odpočíval rád, 

však také proto tu založil Libosad. 

 

6.úkol: Spočítej kolik schodů vede do letohrádku Lodžie, číslo zapiš do tabulky. 
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Navigace na další stanoviště: 
 

Bránou projdi zpět, 

kolem Caffé Loggie k přechodu se dej, 

kopec uvidíš před sebou, 

tak vzhůru k němu vystoupej. 

 

7.Zebín 

Uvidíš kostel prastarý, 

který tři lípy hlídají. 

Cesta tě do lomu povede, 

kde černý kámen se těžil, 

ovečky tu trávu spasou, 

výhled do našeho kraje opojí tě svojí krásou. 

 

7.úkol: Do tabulky zapiš, jak se jmenuje kámen, který tvoří vrch Zebín. 
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