
2. pracovní list – Po stopách Michala Olšiaka na Žďársku 
 

Tento rok jsme pro V{s vypracovali nový projekt, kde se budeme zabývat sochami Michala 

Olšiaka na Žď{rsku. Ke každé soše, kterou chceme navštívit, m{me vypracov{n pracovní 

list, kde si zajímavým způsobem můžete vyluštit, co n{s ček{.  

Rodiče V{m jistě poradí, když si nebudete vědět rady.  

Tak tedy do toho.  

 
a) Jako první jsme si pro V{s nachystali křížovku, povede se V{m po doplnění několika slov zjistit, jak se 

jmenuje obec, ve které navštívíme další sochu? 

 

 

b) Na n{sledujících obr{zcích jsou tři znaky, dok{žete poznat čí je který znak? 

 

                                  

 

 

 

 

 

A    B         C 

zkuste vybrat, možnosti jsou: 

 Nové Veselí, Žď{r nad S{zavou, Hamry nad S{zavou 
 
 

Pokud si nevíte rady, nebojte se maminky nebo tatínka zeptat, jistě r{di poradí. Pokud však ani oni nebudou 

vědět, nevadí, zkusíme na to přijít společně během výletu.   

 

c) Když jsme chystali tento pracovní list a psali n{zev sochy, kterou se chyst{me navštívit, nějak se n{m 

rozutekla písmenka, zkusíte n{m pomoci a složit je ve spr{vném pořadí? 

 

 

 

 



d) Socha, ke které se chyst{me, se nach{zí v místě, kterému se řík{ STARÝ… Druhé slovo tohoto označení si 

zkuste rozluštit v n{sledujícím typu křížovky. 

Slova, kter{ m{te vepsan{ v ř{dku, se pokuste najít, mohou být pouze směrem dolů ↓ a nebo 

směrem doprava →. Pokud některé ze slov v ř{dku pod tabulkou najdete, vybarvěte si ho, na 

konci by měli zůstat voln{ čtyři písmena, pokud je přečtete, jak jdou za sebou, dostanete slovo, 

které hled{te. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ŽELVA, VÝR, MAMUT, KŮŇ, HEJKAL, HROŠI, DAŘBUCHA, MUŽÍCI, KRBOVÍ, 

STROM, DRAK, SLON 

 
 

e) I když jistě někteří už tušíte, co se během n{vštěvy druhé sochy bude dít a jak jsme poznali, těšíte se na 

tento program, přeci jen to není jediné, co V{s během výletu ček{. P{r n{sledujících ř{dků V{m možn{ 

napoví… 
 

„Tenkr{t za vojny s Francouzi, bylo zle! Lidé poschov{vali peníze a cennosti, protože voj{ci kam přišli, tam 

kradli. Co se přihodilo jednomu bohatému sedl{kovi z Olší. Ten dostal strach o své peníze, a kudy chodil, 

st{le přemýšlel, kam s nimi, aby o ně nepřišel. Konečně se rozhodl. Jednou v noci zadělal okno ve světnici a 

pak vyt{hl z truhlice zlať{ky. Srovnal je do železného hrnce a honem s ním… Sedl{k vykopal hlubokou j{mu. 

Uložil do ní hrnec. Když skončil, uviděl, že opod{l stojí jeho černý pes a dív{ se na něho. Sedl{k k němu 

přišel, podrbal ho na hlavně a poručil: K těm penězům tam dole nikoho nepouštěj! …“ Čas běžel. V{lka 

skončila a sedl{k si liboval, že jí přečkal a o peníze nepřišel. Zapomněl však na svůj několik let starý příkaz, 

který dostal černý pes a tak ani on se k zlatu ukrytému v železném hrnci v zemi nikdy nedostal. Je tomu už 

mnoho let, tak jako odešel sedl{k, zmizel i černý pes, který poklad hlídal. Jediné co po něm zůstalo, byly stopy, 

které se objevují st{le, na jaře, v létě, na podzim, či v zimě ve sněhu. Hlídal poklad mnoho let, cesta, kterou 

proch{zel den co den, tu už zůstala napoř{d. Uvidí jí však jen ten, kdo, se pozorně dív{… 

uk{zka použita z knihy Pověsti Vysočiny – Miroslav Hedv{bný (Nedobytný poklad) 

 

Jelikož při plnění prvního pracovního listu jste byli velmi šikovní, myslíme si, že bychom Vaši snahu měli 

ocenit a proto V{s za vyplněný pracovní list ček{ odměna, které budete sbírat během celého roku. Budou dva 

typy odměn, jedna odměna je za snahu vyplnit pracovní list a druh{ odměna je za spr{vnost vyplněných 

úkolů. Na konci roku si vyhodnotíme vaší snahu a jistě bude i ocenění za celoroční pr{ci  
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