
7. 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 nezapomeňte se podepsat   

 

podpis:………………………………………………………………… 

 

V dnešním pracovním listu začneme trošičku jinak, povíme si něco o místě,  

které na našem výletu navštívíme, možn{ někteří z V{s podle n{pověd poznají  

o jaké místo se jedn{ a jakou sochu navštívíme. 

Obec, o které se dnes budeme bavit, se nach{zí v kraji Vysočina v bývalé historické zemi 

Morava. Vesnička, kterou chceme navštívit, spad{ do okresu Žď{r nad S{zavou, takže to 

není nijak daleko, asi osm kilometrů severoz{padně.  První písemn{ zmínka o obci 

poch{zí z roku 1654.  

N{zev vesničky je inspirovaný sladkovodním korýšem, který může být dlouhý až 25 cm. 

Žije v tekoucí vodě a díky němu pozn{me jak je voda znečištěn{. Je totiž velmi citlivý na 

znečištění a proto tam kde ho najdeme, víme, že je nejvíce čist{ voda. 

Na hr{zi rybníčku s lekníny, které si zde můžete zakoupit, uprostřed obce, najdeme 

napodobeninu tohoto zvíř{tka ztv{rněnou panem Olšiakem a ta bude cílem naší cesty. 

 

Myslíte, že už víte, kam pojedeme a jakou sochu tam najdeme? 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 



Abychom trochu potr{pili hlavy, zkusíme p{r h{danek… 

1. Běh{ to okolo chalupy, děl{ to cupity dupity… co je to? 

 

…………………………………………………………………………………………. 

 

2. Běžím, běžím, nem{m dech. Přitom ležím na z{dech. Kdo jsem? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

3. Bíl{ jako mléko je, tichem všechno přikryje. Auto, domy, stromy, lidi nikdo neuvidí. 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

4. Čtyři rohy, ž{dné nohy, chaloupkou to pohne… 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

5. Do šatu mě nabír{š, pak přede mnou zavír{š, v teple pro mne slzí oči, vše se za 

mnou venku točí, beru z hlavy klobouky, nepouštěj mne do mouky. Kdo jsem? 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Připomeneme si synonyma: 

přečtěte si zad{ní, najděte nejbližší význam a ten zakroužkujte svou odpověď 

 co m{ nejbližší význam jako SVĚTLO 

- povídat, zdemolovat, panenka, relaxace, svit  

co m{ nejbližší význam jako HASTRMAN 

- chodit, vodník, půda, zdemolovat, cyklista 

co m{ nejbližší význam jako ROZKAZOVAT 

- cyklista, civilista, povídat, velet, topit se 

 

 



Pokud jste úspěšně vyluštili, spr{vně jste se nachystali na n{š další výlet, abychom tu měli 

č{st i pro ty nejmenší, bude poslední č{st věnov{na jim a jejich malířskému umění. 

Namalujete n{m některou ze soch, které jsme navštívili nebo kterou byste chtěli navštívit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budeme se na V{s těšit v neděli 13. 10. na autobusové zast{vce Žižkova (u okresu). 

Nezapomeňte přijít včas – 12:45, aby n{m ten autobus neujel!  Douf{m, že mezi n{mi 

přivít{me i nové tv{ře z kroužku.  

Monika & Tom{š 


