9. 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:…………………………………………………………………
Během tohoto výletu n{s čekají hned 3 sochy na navštívení. Postupně se s každou sezn{míme
nějakým tím úkolem…
a) V prvním úkolu si společně přečteme jednu z pověstí, kter{ popisuje jednu z našich soch.
Pověst se jmenuje Kmotr Šebesta.
Kmotr Šebesta byl velkým ctitelem dobrého pití. Chodil ve městě od jedné hospody ke druhé. Kam
přišel, tam ho r{di viděli, uměl totiž poutavě vypravovat všelijaké příhody. Smutné bylo, že ho
nezajímalo, jak hospod{řství pomalu pustlo, protože žena a děti na všechnu pr{ci zdaleka nestačily.
Zatoulal se jednou až k Tasovu a domů se vracel pozdě v noci. Nešlo se mu lehce, nohy měl jako z
olova, hlava se mu točila, zakop{val o kameny a několikr{t upadl, ale zase vstal a vr{voral d{l.
V Nesměři došel k h{jence a uslyšel houk{ní, které se třikr{t opakovalo. „Asi někdo zabloudil a neví,
kudy d{l,“ zabručel Šebesta a také třikr{t zahoukal. Z{hy zaslechl praskot větviček a blížící se kroky.
Šebesta zavolal: „No tak pojď, ček{m na tebe!“
„Však j{ vím“, zabručel hrubý hlas. A než se opozdilec nad{l, cítil, že mu někdo skončil na z{da a
pobízí ho patami do kroku. „Hned slez dolů, už toho m{m dost,“ dop{lil se Šebesta, a když se nic
nedělo, ohnal se holí. Jenže udeřil s{m sebe a ještě slyšel smích. Tak sebou Šebesta hodil na z{da, ale
nezn{mý jezdec včas uhnul a ještě k tomu mu vlepil poř{dný pohlavek.
„Mě se zbavíš, až u svého domu“, řekl mu ten na z{dech, „s{m jsi mě volal, tak mě nes!“ Nyní už
Šebesta, který zatím vystřízlivěl, poznal, že na z{dech m{ hejkala!
Co mohl dělat? Musel cestou necestou nést své břímě až domů.
Teprve tam hejkal seskočil a Šebestovi řekl: „Pamatuj si, jestli tě ještě jednou potk{m opilého, bude
to horší!“
Šebesta byl nakonec r{d, že vysilující cesta s hejkalem pro něho skončila. Důležité však bylo, že si
hejkalova slova vzal k srdci. Nechal pití, začal se starat o hospod{řství a o rodinu. A na hejkala,
kterého nosil na z{dech, nevzpomínal ve zlém.

Tipnete, jak se bude jmenovat první socha, kterou pl{nujeme navštívit?
………………………………………………………………………………………………………

b) Další úkol bude pro odlehčení. Domalujte n{sledující obr{zky a napište co na nich je.

c) Dok{žete přečíst jméno bytosti, kterou ztv{rnil pan Olšiak v první soše, kterou navštívíme?

d) V tomto úkolu se sezn{míme s další sochou našeho putov{ní.
Bubo bubo je velký noční pt{k z čeledi puštíkovití. Je největší žijící sovou.
Často mu je přezdív{no kr{l noci.
Nach{zí se všude, kde m{ vhodné podmínky pro hnízdění a lov. S oblibou osidluje
kamenité str{ně, zříceniny s lesy v okolí. Někdy však osidluje i oblasti bez skal, pak
osidluje dutiny stromů či opuštěn{ dravčí hnízda.

víte, jakému nočnímu pt{kovi řík{ BUBO BUBO?..................................................................

Tuto sochu, kter{ je vysok{ asi 3 metry, budeme hledat v chatové osadě Yukon mezi
rybníky Medlov a Sykovec. Možn{ i to V{m napoví víc 

e) Poslední sochou, kterou můžeme najít poblíž, jsou….

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

f) Poslední úkol není snad až tak složitý, vyberte si jednu z těchto soch, které jste jistě poznali
a zkuste jí namalovat, jak si myslíte, že vypad{.

