
Poznej sám sebe 
Nacházíš se v knihovně,        

spoustu knih zde leží. 

Když nasloucháš jim pozorně,     

čas jako voda běží.        

    

Vítej zde v dětském oddělení,      

rázem na svět se ti pohled změní.     
Že čas svůj jinak můžeš strávit 

a oheň k poznání rozpálit.   

      

Vzdělání zde asi hledáš,  

věř, že zde vše rychle vstřebáš.      

Pokud si se sebou nevíš rady, 

čím chceš být, to poznáš tady. 

 

 

 

 

Přemýšlíš, čemu by ses chtěl v budoucnu věnovat? 

Nevíš, jakým směrem zaměřit své studium? Naše 

hledačka je pro Tebe jako dělaná. Pokud se rozhodneš 

plnit tento Quest (hledačku), tak se hravou formou 

seznámíš s několika základními obory, které jsou 

hlavními stavebními kameny všeobecného přehledu. 

Každý by se měl v těchto znalostech orientovat na 

jedničku. A kdo ví, třeba Tě nějaká oblast zaujme a 

začneš se o ni zajímat do hloubky.  



 

Parametry Questu 

 

   Náročnost: 8-15 let + doprovod (nemusí být)    

  

   Omezení: Quest je možné plnit pouze  

     během otevírací doby knihovny. 

 

   Délka: Přibližně 1-2 hodiny 

 

   Odměna: Tajenka k zamyšlení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Začátek i konec: Městská knihovna Litvínov 

 

Vybavení: Tužka a poznámkový blok 

 

Trasa: Postupuj po očíslovaných symbolech-  

žárovkách. Každá žárovka znamená jedno 

stanoviště. 



 

 Stanoviště č. 1 

Zvířatům dobře děti rozumí, 

navzájem překonávat se umí. 

Rekordy z říše zvířat nalezneme, 

zvláště u přežití se zamysleme.  

Další indicii do tajenky dáš, 

když 3. stupeň od slova silný znáš. 

Pokud stále tápeš a nevíš si rady, 

pošli na pomoc zvířecí kamarády. 

Ti jsou odborníci na přežití, 

pošlou tě na stranu čtyřicet pět. 

Zjistíš, co snášejí bez poškození 

a adjektivum ti vyjde jakbysmet. 

  ----------- 
         Stanoviště č. 2 

Jak se žilo ve starověku zjistíš, 

tím si poznání zajistíš. 

Literu 13 a 14 zapiš do tajenky, 

je to přínosnější než psát písemky 

Litery hledej v knihy jméně, 

jméno je napsáno černě. 

          -- 



 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanoviště č. 3 

Vyber si své povolání, 

před tím sázej na vzdělání. 

Vím, že máš strach, co bude dál, 

ze školy máš v hlavě dolík. 

Proč by ses profese bál, 

uklidní tě pejsek Olík. 

Odpověď hledej u záchranáře, 

často zachraňuje motorkáře. 

Pátý řádek a čtvrté slovo, 

na tomto stanovišti máš hotovo. 

-------- 

Stanoviště č. 4 

Čeština pro rodáka známá věc,  

ale báseň krásná je přec. 

Každé malé dítě ví, 

že v recitování se soutěží. 

Nalezni sborník, vyřeš příklad, 

budeš znát ten správný výklad. 

A až báseň nalezneš, 

k Podzimku se přesuneš. 

Příklad máš zde napsaný, 

stačí k tomu myšlení. 

Počet stránek knihy vyděl dvěma, 

a odečti číslo čtyřicet. 

Pozor, ať s jinou básní není zaměněna, 

neboť k hledání tě chceme obracet. 

Třetí sloku, pátý verš, 

zde první slovo zapsat chceš. 

Pozor snad ti zde nic neschází 

a písmenka ti vychází. 

------ 
 



Stanoviště č. 5 

Každý přírodu má rád, 

je s ní dobrý kamarád. 

Láska ke zvířatům nás hřeje, 

obzvláště ke koním to spěje. 

Skicu pastviny se stájí najdi, 

o volném čase s koněm ven si zajdi. 

V posledním odstavci hledej, 

se správným slovem se shledej. 

Řádek čtvrtý zdola, 

vyhráno máš zpola. 

 

Slovo na tři písmena z toho řádku opiš, 

dávej při tom pozor na přesný pravopis. 

---    Stanoviště č. 6 

Pokud máš rád cestování, 

mnoho knih je tady k mání. 

Příběhy prvních objevitelů, 

to je kniha myslitelů! 

I tebe ráda poučí, 

to ti úspěch zaručí. 

Pojďme objevovat svět 

zkušení jsme zpátky hned. 

Strana osm, strana devět 

Přečti si je a jsi vševěd. 

A největší ilustrace na téhle dvojstránce, 

to je správná odpověď v naší hádance. 

     ---- 



 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanoviště č. 7 

Zajímá-li tě mytologie, 

nikdo tě rohlíkem neopije. 

Pověsti české v sobě moudrost mají, 

před většinou lidí ji však ukrývají. 

Vydání z roku osmdesát osm je to správné. 

přesto jsou si všechny rovnoprávné. 

Pověst O Bivoji si přečti,  

bulvárem se nezdržuj, ten nečti. 

Devatenáctý odstavec prostuduj, 

další část tajenky vybuduj. 

V třetím řádku zvol třetí slovo 

a máš splněno další kolo. 

-- 
 

Stanoviště č. 8 

V části věnované technice, 

měl bys být bystrý velice. 

Vynálezy jsou dílo, které hledáš, 

věřím, že zadarmo se nedáš. 

Na přední straně je bionická ruka, 

a to je teprve zdraví záruka. 

V kapitole „rychlost myšlenky", 

poslední slovo řádku vpiš do tajenky. 

Je to řádek druhý odspoda, 

bádání je velká pohoda. 

Slovo dej do infinitivu, 

následuj další direktivu. 

------ 



 

Stanoviště č. 9 

Mýty a legendy jsou skvělé věci,  

tvoří nám základy dějin přeci. 

Kdysi tu rytíři silnou paží vládli, 

v nespočtu bitev za svoji čest padli 

Pokud knihu přelistuješ až na stranu šest, 

o strašlivém Rolandovi přečíst si smíš zvěst. 

A ve čtvrtém odstavci, ve čtvrtém řádku zdola, 

první slovo opíšeš s přesností knihomola. 

----- 
 

 

 

 

 



Tiráž: 

Hledačku vytvořili Šimon Suchopárek a Adéla Juříková-studenti 

Scholy Humanitas za účelem kulturního rozvoje města Litvínova v roce 

2018. Hledačka pro litvínovskou knihovnu vznikla v rámci projektu 

Questing.cz 

www.questing.cz 

 

Questing vyvinula nestátní nezisková organizace Vital Communities ve 

Vermontu, USA, v roce 1995 a je vlastníkem příslušné obchodní 

známky. 
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