
Hledačka  ZŠ Lískovec – LÍSKOVEČÁK 

Pojďte s námi na vycházku po Lískovci a poznejte kousek hezkého města Frýdku-Místku. Na konci vás čeká příjemné osvěžení. Na cestě vás bude provázet 

Lískovečák, bude vám dávat úkoly a vy vyluštíte tajenku. Vždy si přečtete celý text a hledané slovo napíšete do řádku, písmeno s příslušným číslem patří do 

tajenky. 

Obtížnost – snadná, pěšky , na kole, i s kočárkem 

Délka hedačky– asi 1,5 km, na klidné projití 30- 60 minut 

Kdy je vhodné hledačku procházet – celoročně 

Vybavení na cestu – tužku, papír s textem hledačky, kelímek  z umělé hmoty 

Začátek hledačky- vchodová branka do Základní školy v Lískovci 

1)  

Návštěvníci z daleka i z blízka 

Víta vás naše škola lískovecká  

Vydejte se vesničkou  

Nebo pěknou uličkou  

Já jsem Lískovečák, tady vás provedu  

A do cíle vás dovedu  

U školy to všechno začne  

A tvoje tajenka se načne  

 

Podívej se na naši novou sochu  

Prohlídni si ji třeba trochu 

Z dřeva je vyrobena  

A umělecky krásně provedena  

Zvířátko hledej 

Dobře se dívej  

Bude-li sobota nebo svátek 

Dívej se zpoza zavřených vrátek 

 

       

   2. 



2)  

Občany padlé ve válce, 

připomíná památník Lískovce. 

Tajenka je prostá, 

překvapí však každého hosta. 

 

První číslo válku připomíná, 

ale nebýt jí, naše země je jiná! 

Je to její začátek 

A naší tajenky počátek 

    

         1. 

  

3)  

Tentokrát budete hledat svatého 

a to ne tak ledajakého! 

Tento svatý patronem hasičů je, 

a proto jim to tak dobře funguje! 

Není však patronem jenom hasičů, 

chrání všechny, kteří jsou vystaveni nebezpečí ohňů. 

Když toho svatého najdete, 

sami sobě pomůžete! 

Sochy tohoto svatého stojí, 

tam kde se radost jenom rojí. 

Stojí v blízkosti našeho domu kulturního, 

ve kterém si užíváme plesy, karnevaly a spoustu dalšího! 

 

Svatého       

       4. 

 

 

        



4) 

Jdi dolu kolem domů 

A taky uvidíš několik stromů 

Kostel bude po pravici 

Tebe zajímá, co bude po levici 

Zajdi ještě níž 

a k tajence už budeš blíž  

Uvidíš tam kolotoč  

Neváhej a pěkně se toč 

Zde v zimě bruslíme 

V létě na kole jezdíme 
 

      

        7 

 

 

5)  

Dětem z mateřské školy líbí se, 

že do ekoaktivit zapojit mohou se.  

děti třídí plasty, papír, každý sáček 

a nevidí v tom žádný háček.  

Se školou spolupracují už dlouhá léta, 

a zatím je to jak velká meta.   

Je důležitá tato spolupráce, 

a to říkám opravdu bez legrace. 

Pomozme naší Zemi,  

společně s dalšími generacemi! 

Visí u cesty cedule 

Na niž je název profese 

Zapiš si ji do tajenky  

A máš další kus poznávačky   

 

           

               5



6) 

Ohlédni se vpravo 

Zapoj trochu hlavu  

Je tam trochu tmavo 

Vidíš tam nejvyšší horu 

Beskydy jsou pohoří  

Krásný útvar utvoří 

Jaká je to hora? 

Zavoláte hurá? 
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7) 

Separaci před nosem máš 

Ještě kousek, teď to nevzdáš  

Třídí se tam plast 

Není to žádná slast 

Kdopak ji provozuje 

Tabule vás informuje  

 

Třiďte, má to smyls 

Známe je rčení 

Není to žádný výmysl 

Ale chce to chtění 
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8) 

 

Půjdeš-li krátkou cestičkou 

Uvidíš kapličku maličkou 

Vevnitř je někdo, koho znáš 

Ale kdo je to, se ptáš 

 

 

Podívej se přes mříže 

Tak běž jen trochu blíže 

Odměna je už skoro tady 

Snad si s ní víš i rady 

 

  

             

 8 

 

9) 

Lesem i polem 

Vrchem i dolem 

Došli jste ke kapličce 

Věnované jedné matičce 

 

Její jméno do tabulky napiš 

A tajenku tím objevíš 

Tohle je konec tvé velké cesty 

Ale už nečekej žádné testy 
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10)  

Poslední dvě tajenky 

Jsou i sochy vedle kapličky 

Teď už víš, na co jsme pyšní:  

 

         

   1  2      3     4  5     6    7  8     9   

 

Odměnou vám bude  

z pramene vodička 

 

 
 

  
 


