
   QUEST 
Tajenka: 

 

I. Tam, kde tvá cesta začne, vlevo vidíš jasně;  

mladý student, velké činy, nebyly však bez příčiny. 

Najdi spěšně jeho jméno a jak písmeno jeho první zní; 

to v tajence je započteno jak písmeno druhé, ne poslední. 

II. Vlevo a za nosem bude Ti velkým přínosem. 

Jméno jako bydlo lišky, s matikou je to však těžký: 

první písmeno té liščí díry, to si dobře pamatuj, 

zapiš ho do třetí škvíry, co v tajence je odzadu. 

III. Sousedův jazyk se uč, nebo velká šance bude fuč. 

Deutschland, Deutschland, to je naše, k jeho mapě pelášete. 

Na jihu je jeden kopec, v státě svém je nejvyšší 

A jestli jsi borec, dáš jeho třetí písmeno na místo nejprvší. 

IV. Teď nahoru a vpravo se vydej, s učebnicí však nepočítej.  

Pravá, levá, přední, zadní, při sportu nám neupadni. 

Z ledového sportu, ve kterém tanečnice bodují, 

vezmi poslední literu a hoď ji na místo předposlední. 

 

V. Po sportu Ti vyhládne, na druhou stranu školy se vydáme. 

Co za oběd je dnes na č. 4, to chceme všichni znát, 

však zapiš to jen jedním znakem, jinak nemůžeš dál hrát. 

(pozn. autora: číslo znaku v tabulce je ukryto v textu nápovědy) 

VI. Knížka sem a knížka tam, studovnu už přece znám. 

Nerudova známá kniha, jež je plná Prahy, tam na Tebe číhá něco, s čímž tajenku 

vyřešíš záhy. 

Jaký kus to Prahy je a písmenko, jež má jako první,  

To má smysl v naší hře, a proto na místo páté ho vrhni. 

VII. Teď znovu nahoru se vydej a nad krásným pokusem se kochej. 

Draslík bude Poledňáček, v jeho značce bude háček. 

VIII. Austrálie, Amerika, Kanada, tam je angličtiny hromada. 

Vzpomeň si na české „run“ a až si budeš jist,  

doplň do šestého pole místo neznámé x 

druhou literu z onoho slova pro náš kvíz. 

IX. Nyní plně spokojen spěchej dolů a vlevo, kde zvířátka jsou klíčem. 

Každý z nás navštěvuje laboratoř, tak první písmeno pěkně z ní nalož 

a na sedmou pozici ho šoupni,  

tak svou tajenku stylově sfoukni! 

X. Na stejném patře stále buď, kde nejdůležitější místo pro studenta jest, tak 

dobře se zde najez. 

Vidíš tady jednu mapu, jež na zdi visí a první písmeno města s tajenkou tvou souvisí. 

Dej ho na třetí místo a tajenku máš najisto! 

          


