
Herní formulář hry Hrajeme si celý rok / měsíc ČERVEN 

Jméno a příjmení: 

Adresa:       U bytových domů číslo bytu: 

E-mail:       Telefon: 
 

Úkol č. 1: 
Test barvosleposti. V části obce Kruh jdi po cestě z křižovatky U zrcadla směrem na mysliveckou 
střelnici, odboč vpravo na ulici s novými domy, kde najdeš na plotech obrázky s testem 
barvosleposti. Napiš, co vidíš na obrázcích:  

1. …………………….…..  2. ………………….……  3. ……  4. ……………….………  5. ……..  6. ……. 7. ……   

8. …………………………… 9. ……. 10. …….. 11. …………………..…. 12. …… 13. ……………………..…….  

14. …………………………………….….. 15. …………. 16. …………………………. 17. ….. 18. ………………..  
 

Úkol č. 2: 
Skládačka. V části obce Pod Bahny je venkovní posezení, na které jsme umístili kyblík s kostkami. 
Poskládej kostky na připravené plexisklo do dvou řad podle uvedených barev a s tečkami v jedné 
rovině (oranžová, černá, světle zelená, modrá, hnědá; žlutá, béžová, růžová, červená, bílá, 
tmavě zelená a fialová), plexisko zvedni a přečti název motýla, který vznikl správným 
poskládáním kostek. Napiš ho do formuláře:  

……………………………………..……………………………………………………………………………………… 
 

Úkol č. 3: 
Korálky. Ve vitríně před branou venkovního hřiště TJ Holubice najdeš zadání tohoto úkolu. 

 

 

Úkol č. 4: 
Popletené barvy. Na plotech kolem budov ANVETE v Curdíku najdeš známé pohádkové postavy, 
které zaklela zlá čarodějnice Barvolína. Pozorně se podívej a napiš, jak mají postavy vypadat, tak 
jak je známe z večerníčku: 
 

Motýl Emanuel: Křídla - žlutá (vzor)  Pat a Mat: ………………………………………….   
Maková panenka: ……………………………………… Káťa a Škubánek: ……………………………….  
Rákosníček: ………………………………………………. Rumcajs: .…………………………………………… 
Víla Amálka: ……………………………………………… Ferda Mravenec: …………………………………  

Taťka Šmoula: ……………………………………………………………………………………………………………   
 

Úkol č. 5: 
Poznej faunu z celého světa: V ulici Podnádraží jsou za okny domů umístěné fotografie 
zvířat z celého světa. Napiš čísla domů, kde se skrývají: 
 

sýkora koňadra………, sklípkan…………, pralesnička amazonská………, čolek horský………, 

kur domácí…………, klaun očkatý…….., babočka paví oko………, mamba zelená………, ara  

ararauna…………, tukan krátkozobý…….., slunéčko sedmitečné ………, kočka domácí………, 

dalmatin…………, chameleon jemenský…….., páv korunkatý ………, zlatohlávek  

skvostný………, kolibřík fialkový…………, tasmánský čert…….., rajka velká ………, plameňák 

kubánský…….., modrásek jetelový ………  

Pište prosím čitelně, děkujeme. 

         


