
Poznáváme Jablonec nad Nisou 

…. poznáváme svět…. 

Paseky a za přehradou 

 

Můžeme poznávat úplně celý svět, ale na začátku je nejlepší začít od toho 

svého, nejbližšího světa okolo sebe a s těmi nejbližšími.  

Vydejte se na výpravy, poznávejte známá i neznámá místa, choďte podle mapy 

a zaznamenejte odpovědi na úkoly, které vám ke každé výpravě připojíme.   

Vyrazte na dobrodružnou výpravu od autobusové zastávky Paseky ELP. 

 

 

 

 

  



Úkoly: 

1. Pozorně prozkoumej mapu a vydej se na cestu. 

 

2. Stejně jako cukrárna se nazývali i nebojácní námořníci divocí jako samo 

moře. Víš z jakého důvodu nosili na oku pásku i když jejich obě oči byly 

zdravé? 

 

 

 

3. Někdy se stane, že silnice, po které kráčíš, nemá chodník.  

Jak se po takové cestě chodí, abychom byli v bezpečí? 

 

 

 

 

4. Pozoruj zahrady, které míjíš. V jedné z nich najdeš skoro vlka. 

Víš, jak se stalo, že z divokých vlků máme dnes domácí mazlíčky?  

Víš, jak se chovat, když potkáme cizího psa? 

 

 

 

 

5. Zastav se. Otoč se za pravou rukou čelem k lesu. Vykroč do kopce a na 

jeho vrcholu narazíš na obrovskou díru. Kráčej opatrně les, je plný záhad. 

Co je to za díru? Co je uvnitř? Jak se tu vzala?  

 

 

 

  



 

6. Kde jsou lana, je i výzva pro naše tělo. Protáhni jej po dlouhém lenošení a 

prozkoumej, jak zdatný jsi akrobat. 

 

 

7. Na chvíli se zastav a zaposlouchej se do zvuků kolem.  

Co nebo koho slyšíš? 

 

 

 

8. Až dojdeš na místo, kde je velká louka, můžeš si zahrát hru: 

Slepá navigace 
● Určíme si kdo bude navigátorem a kdo turistou. 
● Turista si zavře/zaváže oči. 
● Navigátor začne dělat zvuky. 

například “Píp.” 
● Turista se pomalu rozejde za zvukem, který slyší. 
● Navigátor se pokusí dovést turistu, bezpečně z jednoho 

bodu do druhého. 
 

9. Na chvíli se zastav a zaposlouchej se do zvuků kolem.  

Co nebo koho slyšíš?  Slyšíš totéž jako na předchozím místě (bod 7)? 


