6. 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. 

6. výlet za sochami je ve znamení olympijských soubojů, týmy budou jednotlivé rodiny,
případně n{mi vytvořené skupiny 3 – 4 soutěžících, kteří se utkají v několika disciplín{ch,
pro vítěze jsou připraveny poh{ry a ceny

a) V prvním úkolu se hned vrhneme k tématu olympi{dy, kdo z V{s umí namalovat hlavní symbol
olympi{dy – olympijské kruhy?

Pokud by si někdo nevěděl rady, tady je mal{ n{pověda. Ale abyste to neměli tak lehké, jaké barvy
mají jednotlivé kruhy?

Tady jsou možnosti, ze kterých si můžete vybrat, pokud si nejste jisti maminka nebo tatínek V{m
jistě pomohou.
a) modr{, růžov{, hněd{, zelen{, žlut{
b) fialov{, žlut{, čern{, modr{, oranžov{
c) modr{, žlut{, čern{, zelen{, červen{

b) Každý spr{vný olympionik m{ všeobecné znalosti, tak se tedy budeme pt{t a uvidíme, co zn{te 

 co znamen{ zkratka ČR……………………………………………………………….
 hlavní město naší republiky je…………………………………………………………
 n{š kraj se jmenuje…………………………………………………………………….
 a jak se jmenuje město, kde většina z n{s bydlí……………………………………….
c) Jednou z disciplín, které jsou nachystané na víkend, jsou poh{dky a proto je třeba si je trošičku
připomenout, aby to nebylo pak takové překvapení, ale jistě to pro V{s nebude nic těžkého.

Ahoj, j{ V{s budu prov{dět v tomto úkolu, kdo pozn{te poh{dky, které
V{m každý den přiv{žím?

1) …………………………………..

2)……………………………………

3)……………………………………

4)………………………………………

5)……………………………………

6)………………………………………

d) Je potřeba si natrénovat paměť nejen na obr{zky, ale taky slova, ten kdo neumí číst, tomu
maminka nebo tatínek jistě pomůže a odhalí tak spolu poh{dky, které se za slovy skrývají.
 Dříve než V{m klesnou víčka, těsně před spaním, uvidíte… Nežli Brouček složí krovky, aniž
řekl, smím? Z televizní obrazovky krokem rumjaczím, loupežník vykročí, s každým p{nem
zatočí, Manku m{ copatou, zahvízd{, zapísk{, vždycky najde Cipíska, bradu m{ vousatou…
…………………………………………………………
 Rumělku ve tv{řích, ležím v polšt{řích, to mě pr{vě baví. Nic mě netíží, jen si prohlížím,
všechny šperky, co m{m. Tak svět mi radosti chyst{ a v kramflících jsem si jist{, když se
načanč{m, když se načanč{m, když se načanč{m…
…………………………………………………………

 Marně se vlastního osudu pt{š, co dnes a zítra schyst{. Představ si, že v kapse oříšek m{š a
ten ti d{ moc vyzr{t. Na ty kdo s cílem zlým, chtějí tvou dr{hu zkřížit. Šetři si oříšky pro
chvíli zlou, kdy s{m si n{hle přizn{š. Život je poh{dkou nedopsanou, vše st{t se smí jen
třikr{t…
…………………………………………………………
 Někdo m{ hadry na těle, někdo je nosí v hlavě, berme ten rozdíl vesele, berme ten rozdíl
hravě. Nadutec hloupost nese si, důstojně jako p{v, platí to v každé profesi, švec nebo doktor
pr{v. Hlup{ku najdu tě, tv{říš nadutě, když lezeš na kutě, když r{no vst{v{š…
…………………………………………………………
 Zn{m{ firma Ferda, ten kuliferda, všechno zn{, pr{ce všeho druhu, ta jde mu k duhu. Výdrž
m{, na kytaru v{lí, zpív{ ze všech sil, tak pojď, půjdem s ním…
…………………………………………………………
e) V dnešním posledním úkolu, si připomeneme předešlé výlety, zkuste to doplnit, jistě to
zvl{dnete… Pokud to zvl{dnete doplnit, tak zjistíte, jak{ socha n{s tam ček{.

sochy Mamlas a Kůň se nach{zejí v obci…
našemu hokeji řík{me…
odměny za první místa jsou…
tvůrce soch, které navštěvujeme, se jmenuje…
fenka, kter{ n{s doprov{zí na výletech, se jmenuje…

Douf{me, že se setk{me ve stejně hojném počtu jako na výletě za Mamutem.

