
PO STOPÁCH HAJNÉHO HOLUBA 

Jméno a příjmení: 

Adresa:                                                                                                U bytových domů číslo bytu: 

E-mail:                                                                                                 Telefon: 

 

Střelnice Holubice 

Úkol č. 1: Napiš, co patří a co nepatří do zásypu a krmelce pro zvěř. Úkol se nachází u zásypu pár metrů vlevo od 

odbočky na Blažovice, pokud jdete směrem od střelnice Holubice.

PATŘÍ        NEPATŘÍ 

  

 

Úkol č. 2: Mnoho turisticky oblíbených míst ve svém názvu obsahuje zvířecí jméno. Poznáte, o která místa se 

jedná? (U dvou jsme vám nechali malou nápovědu) 

1. _______________________(Česká Kanada)  5. _____________________________ 

2. _______________________    6. _____________________________ 

3. _______________________    7. _____________________________ 

4. _______________________(Pec pod Sněžkou)  8. _____________________________ 

 

Úkol č. 3: Najdeš zvířátka vyrobená z přírodních materiálů, která se ukrývají na střelnici. (stejný počet, jako ročních 

období) 

 

 

Úkol č. 4: Poznej pouze hmatem, co se ukrývá v tajemných kbelících. (Prosíme, předměty nevytahujte, hrajte fér!!!) 

1. ___________________________  3. __________________________________ 

2. ___________________________  4. __________________________________ 

Úkol č. 5: Poskládej zvířecí rodiny. Napiš samce, samici a mládě (pokud mají zvláštní pojmenováni). Která rodina 

stále nemá mladé? 

1. ____________________         _____________________         ________________________ 

2. ____________________         _____________________         ________________________ 

3. ____________________         _____________________         ________________________ 

4. ____________________         _____________________         ________________________ 

5. ____________________         _____________________         ________________________ 

6. ____________________         _____________________         ________________________ 

7. ____________________         _____________________         ________________________ 

Mládě nemá _________________________________________ 

 

 



Velešovice rybník 

Úkol č. 6: Poznáš, komu patří stopy? (Nápovědu můžete najít v Holubickém zpravodaji č. 4/2021) 

Liška _______________  Pes _______________  Kuna  _______________ 

Srnec ______________   Kočka _____________  Bažant ______________ 

Divočák ____________   Zajíc ______________  Kachna  _____________ 

 

Úkol č. 7: Napište název pohádky a zvířecího hrdinu, který se zde vyskytuje. (lanové hřiště) 

 

1. _________________________________ ___________________________ 

2. _________________________________ ___________________________ 

3. _________________________________ ___________________________ 

4. _________________________________ ___________________________ 

5. _________________________________ ___________________________ 

6. _________________________________ ___________________________ 

7. _________________________________ ___________________________ 

8. _________________________________ ___________________________ 

Úkol č. 8: Poznáš podle listí, o jaký strom nebo keř se jedná? 

1. ____________________________  5. __________________________ 

2. ____________________________  6. __________________________ 

3. ____________________________  7. __________________________ 

4. ____________________________  8. __________________________ 

 

Úkol č. 9: Podle připravené předlohy poskládej zvíře a napiš jeho jméno. (rybářská chata) 

___________________________________________________________________ 

 

Úkol č. 10: Zvířátka se rozhodla, že si udělají Vánoce v létě. Najdeš, čím ozdobila stromy? Napiš, jakou barvu stuhy 

má ozdoba a z čeho je vyrobená. (u cvičáku) 

 

 

 

 

 

V případě poškození jakéhokoli úkolu, volejte nebo pište na 775 126 723. Děkujeme. 


