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Pozorně si prohlédni mapku. Najdeš v ní očíslovaná místa, na 

kterých můžeš splnit následující úkoly. Úkol 1, 6 a 9 splň určitě! 

Získáš tak čísla, která se ti ještě budou hodit!  

 

1) START – Most v ulici U dětského domova 

Na konci mostu najdi cedulku s rokem výstavby mostu. Poslední 

číslici si zapamatuj – budeš ji ještě potřebovat! 

 

2) Rozhlédni se. Vidíš v dálce kostel – katedrálu s vysokou věží? 

Je to katedrála Svatého Václava. Měří 100 metrů a je to jedna 

z nejvyšších kostelních věží v České republice. 

 

3) Procházíš kolem řeky. Víš jak se jmenuje? 

Je to řeka Morava. Pramení v horách na Kralickém Sněžníku a svou 

cestu končí na Slovensku – v Bratislavě se vlévá do Dunaje. 

Pokud chceš, najdi si kámen a hoď do vody co nejdál. 

Víš, jak se řekne řeka nějakým cizím jazykem? Třeba slovensky nebo 

anglicky? 

4) V Olomouci jsou pořád ještě i zvláštní, opuštěná místa. Někdy mohou 

působit až strašidelně.  

Než sejdeš most, otoč se zády k řece – jednu takovou budovu uvidíš.  

Dokážeš spočítat okna v horní řadě opuštěné budovy před sebou? 

Výborně. Pro radost si poskoč tolikrát, kolik si napočítal oken. 

5) Ozvěna, to je paráda!  

Pod mostem si z plna hrdla zakřič „ahoj“. 

 

6) Kolik nosníků podpírá most, pod kterým jsi právě prošel?  

Toto číslo si opět zapamatuj.  

 

7) Co to stojí v řece? Víš, jak se tato stavba jmenuje? 

Je to jez. Má za úkol zadržet vodu. Nad jezem je vody hodně, pod 

jezem méně. 
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8) Jdeš správně? 

Rozhlédni se a najdi název firmy, která se zabývá autoservisem. Vidíš 

nápis Best Drive? Pokračuj dále po vyznačené trase. 

 

9) Komíny!Najdeme je skoro všude, když se díváme.  

Z kolika barev jsou pruhy na vrcholu nejvyššího komínu v okolí? Toto 

číslo si opět zapamatuj.  

 

10) Graffiti.  

Způsob, jakým mladí lidé někdy vyjadřují svoje pocity. Může být 

velmi hezké a na místech k tomu určených. Někdy ale také ničí zdi 

domů a podobně. 

Za mostem, na protějším břehu řeky hledej nápis – graffiti v černo-

bílé barvě. Poznáš, z jakých písmen se skládá? 

 

11) V těchto místech vznikla nová cyklostezka, po které jsme začali 

chodit teprve nedávno. Nově vysázené jsou i stromy. 

Kolik stromů je vysazených podél plotu školy? 

 

12) CÍL – Jsi na konci své cesty.  

Po schůdkách sejdi ke schránce, pomocí tří čísel, které sis měl/a 

zapamatovat, otevři zámek…. a uvidíš.  
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