
8. 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:………………………………………………………………… 

 

na zač{tku dnešního pracovního listu se sezn{míme s b{sničkou, možn{ i písničkou o Kraji 

Vysočina, napsané při příležitosti reprezentace kraje na sportovním soustředění 

Povím V{m příběh ten o kraji, který je drsný i n{ramný. Povím V{m příběh ten o kraji, 

který se jmenuje Vysočina. 

V krajině rozličných kr{s přivít{me také V{s. 

Jihlava 

Jihlava je krajské město, vyřídíte si tu všecko. Na n{městí kr{sné domy ve stylu gotiky, 

hned vedle Prior veliký. Pod n{městím rozs{hlé katakomby, okolo zoo se říčka kroutí. Ve 

vodním r{ji si zaplavete a nakonec fotbal zahrajete. 

V krajině rozličných kr{s přivít{me také V{s. 

Žď{r nad S{zavou 

Na Zelené Hoře stojí, do d{li se vypín{, kostel Jana Nepomuckého je pam{tka UNESCO 

významn{. Je zde i z{mek, překr{sn{ renesanční radnice, potom si můžete zaplavat 

v rybníce. Kdo nem{ rybníky r{d, může si v bazénu zaplavat. Pro cyklisty jsou tu stezky, 

určitě je tu moc hezky. 

V krajině rozličných kr{s přivít{me také V{s. 

Nové Město na Moravě 

Udělalo pr{ce kus! Zbudovali sportoviště, kde to musí svištět. A tak přišel biatlon, byl to 

ale pěkný shon. Mistrovství světa v nové aréně, chv{lili všichni nadšeně. N{vštěvníku 

přišli tisíce, pozn{vali se podle čepice! Úsilí se tak vyplatilo, už se zas těšíme,  

až tu bude bílo. 



V krajině rozličných kr{s přivít{me také V{s. 

Teď už ale jenom rychle. Je zde více pěkných měst. Třebíč, Telč, Havlíčkův Brod, Přibyslav 

– stojí za to, alespoň je trochu zn{t. Kdo r{d chodí do přírody, vítají ho Železné Hory, 

Velký Špič{k, Žď{rské Vrchy, přírodní rezervace. A to je konec naší prezentace. 

 

autor: Radka Vítámvásová 

 

a) Vaším prvním úkolem bude namalovat alespoň 3 obr{zky, inspirované slovy autorky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



b) Druhý úkol, bude dnes asi jeden z nejtěžších, ale starší sourozenci nebo maminka s tatínkem 

v{m jistě pomohou. Připravili jsme si pro V{s hlavolam. Jmenuje se Zasedací poř{dek. 

Nezapomeňte, při řešení hlavolamů je nutné pečlivě si přečíst zad{ní a pak už to není nic 

těžkého  

Ve škole sedí chlapci v lavicích č. 1 – č. 5 a dívky naproti nim v lavicích č. 6. – 10.  

Číslo 5 je naproti číslu 6. 

1. dívka sedící vedle dívky naproti č. 1 je Františka 

2. Františka je o tři lavice od G{biny 

3. Hana sedí naproti Pepovi 

4. Honza sedí naproti dívce vedle Hany 

5. Jestliže není Pepa uprostřed pak je to Milan 

6. David sedí vedle Bohouše 

7. Bohouš sedí o čtyři lavice od Pepy 

8. Jestliže Františka nesedí uprostřed, pak je to Ivana 

9. Hana sedí o tři lavice od Jany 

10. David sedí naproti G{bině 

11. Dívka sedící vedle dívky, kter{ sedí naproti Milanovi, je Jana 

12. Pepa nesedí v lavici č. 5 

13. Jana nesedí v lavici č. 10 

Výsledek hlavolamu napište do připravené tabulky: 

 

lavice č. 1 

 

lavice č. 10 

lavice č. 2 

 

lavice č. 9 

lavice č. 3 

 

lavice č. 8 

lavice č. 4 

 

lavice č. 7 

lavice č. 5 

 

lavice č. 6 

 

 



c) Aby dostali šanci i naši mladší účastníci, m{me tu p{r h{danek pro předškol{ky, jistě i ti 

velcí je zkusí. 

 

1. Na poli je domeček, v něm je tisíc světniček. V každé sedí malé robě, ž{dné 

nepřiběhne k tobě. Co to je? 

…………………………………………………. 

 

2. Kab{tek m{ pichlavý, schov{v{ se do tr{vy. Kdo to je? 

 

…………………………………………………. 

 

3. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, musíš pilně přemýšlet. Napočítat do pěti, to je úkol 

pro děti. 

 

…………………………………………………. 

 

4. Velký dům a vedle malý, co by to tak mohlo být? V tom domečku, bydlí 

Alík, je to jeho kr{sný byt. 

 

…………………………………………………. 

 

5. Kdo to r{no první vst{v{? Kdo n{m řík{, už je čas? Na plotě se načechr{v{, 

vol{, vst{vat! Vít{m v{s! Kdo n{s vít{, každé r{no? Oznamuje nový den? 

Ještě m{me rozestl{no, už musíme z peřin ven. 

 

…………………………………………………. 

 

6. Žluťoučk{, jak slunce jsem, paprskama z{řím všem. Věnečky ze mě děl{te, 

jako bylinku mě sbír{te. 

 

…………………………………………………. 

 

7. Kolem louže poskakuje, čepýří se vesele, švitoří a povykuje, ne, ne vůbec 

nesměle! 

 

…………………………………………………. 

 

 



d) Samozřejmě musíme věnovat prostor i těm úplně nejmenším. A tak tu m{me opět kvíz 

poh{dek  

 

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… 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

…………………………………………… 



…………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………  

…………………………………………………………………………. 

 

Moji milí malí kamar{di, 

jistě jste neměli ž{dný problém poznat poh{dky. Tak zkuste jim ještě přidat trošku 

barviček, ať vypadají veseleji. 

Pro ty, kteří je nejhezčeji vymalují, m{m připravené odměny! 

 

Už se těším, až je všechny rozd{m.  
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I my se na V{s opět těšíme, douf{me, že se sejdeme ve velkém počtu a budeme si moct pořídit další 

velkou společnou fotografii do našeho alba věnovaného putov{ní za sochami. M{me pro V{s 

připravené nové hry, některé si možn{ zopakujeme a hlavně na V{s čekají hromady odměn. 

Sedmý výlet jsme bohužel z důvodu nepříznivého počasí zrušili, ale při tomto si to jistě 

vynahradíme . 

Přejeme V{m povedené vysvědčení, nějakou tu pěknou odměnu za něj a kr{sný zač{tek, těch 

nejhezčích pr{zdnin v roce. 

Budeme se na V{s těšit. 

Tom{š, Monika & Niki (naše čtyřnoh{ přítelkyně) 

 

  


