
 

RÁKOSNÍČKOVA HLEDAČKA ŽIVÉ VODY 

Obtížnost hledačky: snadná 

Povrch: trasa vede po asfaltových. zpevněných a lesních cestách 

Délka hledačky:  km, pro klidné projití 3 - 4 hodiny, v hezkém počasí s delšími zastávkami na 

hřišti celý den. 

Doporučené vybavení: tužka, zadání hledačky (web ZŠ v Píšti, web OÚ v Píšti), sportovní 

oblečení 

Začátek hledačky: Obecní  úřad v Píšti 

Kdy je vhodné hledačku procházet: od jara do podzimu (bez pokladu celoročně) 

Upozornění: pozor při přecházení hlavní silnice u cukrárny - chybí přechod . Hledačka na 

vlastní nebezpečí.  
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Pro nalezení pokladu je třeba vyluštit tajenku. Hodně štěstí k luštění 
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Vítáme Vás lidičky       JAK SE JMENUJE RUMCAJSOVA 

na počátku cestičky.      OBLÍBENÁ STŘELNICE?   

S Rákosníčkem projdeš snáze,     (nápověda na dřevěné tabuli). 

na konci ti bude blaze.       

Teď se dobře připravte,             1             17         do 

pohádky vyražte.    

 

Uběhly už stovky let,      Pokračujeme stále dál,  

nebo jenom minut pět?      tam, kde Amálka má bál. 

Chceš zachránit Růženku?     Prozradím vám ráda cosi, 

Zkus doplnit tajenku.      Bílé šaty rády nosí.  

         Kamarádek je tu pět, 

KOLIK ŘÍMSKÝCH JEDNIČEK (I)      rády tančí menuet. 

NAJDETE NA SLUNEČNÍCH HODINÁCH?   Každá tančí velmi ráda, 

(počítej z jedné strany v kruhu)    s kamarádem tance zvládá. 

 

         NAPIŠTE NÁZEV STROMU, KTERÝ 

   12  16       MŮŽEŠ PROBĚHNOUT. 

Teď ke škole zamiřte,  

a stavte se na hřiště.       

Je tu šmoulí vesnička,             15 

pro odpočinek chvilička.  

Najezte se, napijte,      Nyní vás zvu k sobě domů. 

a hřiště si užijte.       rybník skýtá mnoho stromů. 

         Provedu vás velmi rád, 

JAKOU BARVU NÁ KAŽDÝ ŠMOULA     jsem váš nový kamarád. 

A TAKY NĚKTERÉ PŘÍČKY V PLOTU HŘIŠTĚ.   Nežiju tu ale sám, 

         spousty žab tu také mám. 
     5    2                7 

 

Tahle cesta bude dřina,      PODAŘÍ SE VÁM NAJÍT V RYBNÍKU  

až vyrazíš do Jičína.      ŽÁBU ČI VAJIČKO? 

Začíná tu krásný les,  

nebude to Řáholec? 

Tady Rumcajs moc rád střílí,     A teď jen pár kroků zpátky, 

pokaždé ve volné chvíli.      přímou čarou za cukrátky. 

 

 



Mařenka a Jeníček       Znáš pohádku třetí princ? 

schovali tu perníček.      Osvobodíš ho jak nic. 

Klidně ho i ochutnej,       Zakletý je v kameni, 

pak na hřiště pospíchej. (POZOR CHYBÍ PŘECHOD) rychle -snad se promění. 

 

Rovnou cestou stále půjdu,     PŘEČTI SI ZAKLÍNADLO NA PRVNÍM  

za chvíli už v lese budu.      KAMENI A DO TAJENKY NAPIŠ  

Nyní se však zastavím,       OSMÉ SLOVO. 

tajenku si promyslím.       
                      8 

JAK SE NAZÝVÁ ČÁST PÍŠTĚ,     Teď vás čeká bludiště, 

VE KTERÉ NYNÍ STOJÍTE?     za uši si zapište. 

         Do středu se vydejte,  

       13        10        dobrý pozor si dejte. 

 

Dále vede cesta přes      JAKÝ OBRÁZEK NAJDETE 

hluboký a temný les.       UPROSTŘED BLUDIŠTĚ? 

Karkulka a vlk jsou tady,  

vlk už nechtěl býti hlady.       

Tak si dobrý pozor dávej        6 

a ze stezky již nezcházej. 

 

Dřevěný kříž najdete       K živé vodě vydejte se, 

a pak dále půjdete.      napijte se, nebojte se.  

 

Slyšíš ty hlasité rány?      To je konec vaší cesty, 

To tu střílí jeden hajný.      Rákosníček přeje štěstí. 

Jmenuje se Robátko,     

uvidíš ho zakrátko.      U PRAMENE ŽIVÉ VODY HLEDEJTE  

         NÁZEV, KTERÝ DOPIŠTE NA  

Po zelené jděte dál,      POSLEDNÍ ŘÁDEK. 

tam kde posed kdysi stál.  

Přes most kopec vyjděte,      

krmelec tam najdete.        9               11 

 

CO VISÍ NA STROMĚ U MOSTU? 

 
         8              4 

 



 

K vyluštění tajenky,      Před sebou bazének měj, 

pohrajte si s písmenky.      svou odměnu vyhledej. 
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Hledačku společně v roce 2018 vytvořili: Lucka, Kája, Lucka, Terka, Renča, Jirka............ 

Mapu nakreslil a výtvarně zpracoval Matěj 

 

 


