
Žabí krok
Obtížnost hledačky

 osoby mladší 10 let musí mít doprovod dospělé osoby
 nenáročná
 vhodné pro kočárky, kola, tříkolky,...

Délka hledačky:
 2,5 km
 klidné projití a plnění úkolů trvá cca 1,5 hodiny

Kdy je vhodné hledačku procházet
 celoročně

Vybavení na cestu:
 tužka nebo propiska
 hrací plán

Otevírací doba (pro vyzvednutí pokladu):
 škola ve všední dny od 8 do 16 hodin

Kde si vyzvednout hrací plán:
 ZŠ Milín (ve vrátnici)
 Centrum volnočasových aktivit Milín
 www.zsmilin.org
 www.milin.cz

Začátek hledačky:
 ZŠ Milín

Konec hledačky
 ZŠ Milín

Pro nalezení pokladu je třeba vyluštit tajenku – pozorně sledujte text!!! 
Vždy si přečtěte celý odstavec, než začnete luštit.
Hledané slovo dopište do políček, písmeno s příslušným číslem patří do tajenky.

Hledačku na jaře 2018 vytvořili: 
Jana, Pavlík, Pája, Terinka, Johča, Bára, Váša, Klárka, Dan, Káťa, Terka, Áďa, 
Terezka, Kiki, Míša, Claudí
O hledačku se stará kroužek Rosnička.
Kontaktní e-mail je rosnickazsmilin@seznam.cz  - pište dotazy či připomínky

Začínáme u školy, kde zadáme si úkoly.
Do řešení se hned dejte a první slovo tu hledejte.
1. Ráda pohádky pro děti psala,
své dětství v knížce nám popsala.
Na škole se vyjímá, červený rámeček přijímá.
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Čelem vzad udělej u školy a rozhlédni se kolem sebe.
Uvidíš tělocvičnu bílou a vydej se směrem kam tě vede.

2. Na rohu je malý obchůdek, nevede tam ani schůdek.
Penízky si připrav a klidně je tam utrať.
Na obchodě je nápis
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určitě ses polekala.

Od obchůdku jdi podél stromů dál, 
pak silnici přejdeš až k zelené bráně opodál.

3. Bránou velkou projdeš 
a na valu hřiště jich pět najdeš
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4. Jdi podél plotu dál a nalevo se dej,
tam až ke střídačkám pomalu pospíchej.
Napravo máš
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ubývá ti rozumu.

Vyjdi z těch vrat zpátky zase, nazpět stejnou cestou dej se.
Na křižovatce zahni doprava, čeká tě ještě dlouhá výprava.
Pokračuj po ulici dál ke křižovatce až tam, 
pak udělej vpravo v bok a hledej veliký kaštan.
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5. Taška je na stromě už dlouho,
nikdo ji nesundal – ty joudo.
Pod kaštanem stojí pomník, vyjít k němu je dost potíž.
podívej, co je nahoře – není to snad dvojitý
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6. Koukej – žlutý dům na konci ulice stojí,
 jdi k němu, jen strašpytel se bojí.
Předškoláčci na zahradě pobíhají spolu,
také často svačí u jednoho stolu.
Malé děti chodí sem rády
a hledají si tu nové kamarády.
Hrají si tam v létě, v zimě,
maminky je tam nechávají klidně.
Budova žluťounká, žádné trhlinky
na fasádě malované barevné 
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7. U školičky čelem vzad a hned z kopce dolů mazat!
Ulice podle dravce jméno má,
toho ptáka snad každý zná.
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Jdi pořád dolů touto ulicí,
hodně křižovatek cestou mineš.
Jdi až tam, kde setkáš se s hlavní silnicí,
a na ní chviličku zůstaneš.

8. Když se někde zablýská, připraví si želízka.
Zločinci si pozor dávají, neradi tady zůstávají.
Kluci v uniformě neměli by jenom bránit, ale hlavně
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Dej se nyní doleva po ulici, která v názvu datum má,
dovede tě k budově, na které prapor plápolá.

9. Na úřadu visí vlajky a v kuchyňce jsou raňajky.
Na hřišti kope fotbalista a na radnici úřaduje
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Stejným směrem dále jdi po chodníku
a tajenku lušti, ty můj chlapíku!

10. Zastávka autobusu tu stojí, děti v ní často čekají.
V novinách je novinka, že Gott dostal slavíka.
Když chceš v obraze být, musíš tento stánek navštívit.
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Vysoký a štíhlý se tu tyčí do výše,
kdo se tam vyšplhal, o tom se nepíše.
Každý, kdo zlatavý mok miloval,
ví, že je to milínský pivovar.

11. Zázračný nápoj dělal pro zemi naší,
zaskoč tam, i když už ho tam nevaří.
Nevídané hnízdo na komíně je, každý se tomu zasměje.
Na jaře se k nám ten pták vrací, ten, co i ve vodě stačí.
Žabičky si loví – trošku jim tím škodí.
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Pokračuj, pokračuj, jen tak dál
velká budova vlevo je, to by ses nenadál.

12. V Centru volnočasových aktivit 
musíme se hned zastavit.
Nepůjdeme ale dovnitř dál,
schová nás hned vpravo za vraty
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A dále trochu do vršku, vlezeme si tam na hrušku. 
Na kopci tu kostel stojí, dojde tam i kdo se bojí.

13. Kostel bimbá přesně v šest hodin, 
když večeří se u mnoha rodin.
Moudrých je hodně hlav a milínský svatý je 
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14. Od kostela sejdi z kopce, úzkou uličkou se dej.
Stará škola tě tu vítá, dobře se na ní podívej.
Do dálky její fasáda svítí, její barvu každý vidí.
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15. Projdi kolem školy z boku, ulice je tam Slivická.
Vlevo vidíš vodní plochu, co geometrický tvar připomíná.
Ze školy znáš čtverec i trojúhelník,
ty to však nejsou – je to
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16. Projdi kolem rybníka na hráz,
ulice Nádražní čeká tam na nás.
Přejdi ji opatrně, ať tě nic nepřejede
a Mírová ulice dále tě povede.
Žlutý dům stojí tu jako fík,
pošli si tam dopis nebo
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Dopisy se poslaly a my už jsme ospalí.
Do finiše chvátáme a tajenku hádáme.
Za poštou jsou kontejnery, u nich přejdi ulici.
Mezi dům a plot jdi rychle, vždyť jsi v dobré kondici.

17. Po škole zábava začíná v domečku jménem družina.
I když vedle školy stojí, učení se s ní nepojí.
Děti si v ní rády hrají, dobře se tu všichni nají.
Houpají se sem a tam, vždycky u toho jásaj.
Kamarády si tam najdeš a nerad domů odejdeš.
Kolem „drůži“ zelená plocha je veliká,
každé dítě hned na ní pospíchá.
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Tajenka – v tajence najdete jméno mladé dámy, která má hodně moc 
společného s milínskou školou. Narodila se v roce 1996 a má ráda všechno,
co se pojí s přírodou. 
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