
                   Projekt:  ,,Cesta za skřítky“ 

Prosíme všechny návštěvníky o spolupráci v duchu pořádku a klidu 

na trase. Chovat se příkladně a neničit trasu, skřítky a okolí. 

Trasa: Krajina v okolí, délka cca 5km ( polní cesta, louka, , lesem….) 

možnost i kočárky, trasa na mapě + označena fáborky 

Co sebou: pracovní list, tužku, sportovní obuv a dobrou náladu 

Co znamenají značky na cestě za skřítky: 

-Označení kešky – hledej v okolí 3m od skřítka, 

průchod potvrď podpisem a pečlivě ulož zpět 

 

 

 

-Splň úkol – zadání úkolu přečti, po splnění ulož psaní 

zpět 

 

                                Pracovní  list 

1. Prvním úkolem na cestě za skřítky je vyfotografovat se 

s kterýmkoliv skřítkem a podpořit umístěním fota na stránky tuto 

cestu – Facebook skupina: Projekt ,,Cesta za skřítky“ 

2. Jelikož můžeš začít trasu odkudkoliv, nezapomeň 

si  na výstavě/v  galerii skřítků , kterou cestou navštívíš, potvrdit 

pamětní list razítkem 

3. Cestou za skřítky vyplňuj tajenku 

PATRON CESTY ZA SKŘÍTKY SE JMENUJE SKŘÍTEK …………………….. 

 



            

 

  Otázky do tajenky  

           1)Jméno skřítka na stromě zvaném Frňákovník 

2)Jméno skřítka na stromě zvaném Frňákovník 

3)Jméno skřítka – mlsouna medu 

4)Jméno vesnice kde se nachází  výstava/galerie skřítků 

5)Jak se nazývá kroužek dětí kteří jsou patrony projektu 

6)Kdo má domek v lese? (stavíme mu plot) 

7)Co jste v lese pomohli kolem domku stavět? 

8)Jaká vesnice se skrývá cestou za kopcem? 

9)Projekt se nazývá ….. za skřítky – doplň 

10)Jméno skřítka na stromě Frňákovník 

11)Jméno skřítka z pneumatik 

12)Jméno jednoho ze skřítků od Sněhurky 

13)Jméno jednoho ze skřítků od Sněhurky 

14)Hlavní postava v příběhu skřítka,, Fčelaře“ 

15)Jméno vesnice jíž vede trasa 

16)Jméno jednoho z pařezové chaloupky 
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  4.Pamět na barvy tohoto skřítka, kterého  cestou 

      potkáš?  Zkus až přijdeš domů vymalovat 

 

5.Líbila se ti naše cesta za skřítky?Jsi nadšený a Chceš se přidat a 

vyrobit také skřítka? Do toho! Skřítci budou na trasu přidáváni, 

 (předání skřítka po domluvě na facebooku - hasiči.záhornice nebo 

tel. 604 156 354, když půjdete trasu vícekrát věříme, že pokaždé 

najdete nového.               Šťastnou cestu přeje kroužek Záhoráček 

VYPLŇ,  NA CESTĚ POTVRĎ RAZÍTKEM A USCHOVEJ NA PAMÁTKU 

Zde odstřihni 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 

  PAMĚTNÍ LIST 
  Projekt ,, Cesta za skřítky“ 

Jméno: …………………………………………………. 

Trasu za skřítky jsem prošel dne:…………… 


