
na holubici a broučka

na kachničku a valacha

na tygra a kocoura

cesta č. 1

cesta č. 2

cesta č. 3

Ilustrace ke stezce najdeš vždy ve výloze či na dveřích. Nikde
nemusíš chodit dovnitř a můžeš stezku plnit kdykoliv.

START CESTY ZJISTÍŠ NASKENOVÁNÍM QR KÓDU

Na první zastávce se dozvíš další informace.

2. zastávka: Na co nebo na koho se Honza v pohádce
proměňoval? 
Naskenuj kód pod obrázkem ve výloze, přečti si pohádku a najdi v textu správnou odpověď 

a.

b.

c.

3. zastávka: Která cesta z bludiště je správná?

a.

b.

c.
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prodal mu maso z jeho vlastního prasete 

prodal mu jeho vlastní krávu

prodal mu maso z jeho vlastního kozla

Odvážnému štěstí přeje. 

Štědrému každý rád pomůže a poví.

Kapka štěstí je cennější než sud moudrosti. 

 Honzovo oblíbené jídlo

 Známé přísloví

Honzův tajný sen

4. zastávka: Jak Honza přechytračil hospodského?
Naskenuj kód pod obrázkem ve výloze, přečti si pohádku a najdi v textu správnou odpověď 

a.

b.

c.

5. zastávka: Jakou větu, kterou si má Honza zapamatovat, mu
řekl zelený mužíček.
Naskenuj kód pod obrázkem ve výloze, přečti si pohádku a najdi v textu správnou odpověď

a.

b.

c.

6. zastávka: Co znamená šifra, kterou si “Honza vymyslel”?

a.

b.

c.
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 Opera Prodaná nevěsta  

 Skladba Má Vlast  

 Hymna ČR 

 devět

 osm

 sedm

15 

20 

 25

7. zastávka: Poznáš, jakou melodii “Honza hraje na housličky? 
Naskenuj kód s pohádkou. Najdeš tam odkaz s ukázkou, poslechni si ji a zkus zjistit
správnou odpověď.

a.

b.

c.

8. zastávka: Kolik žlutých vzducholodí je na obrázku ve
výloze?

a.

b.

c.

9. zastávka: Honzovi se vykutálely zlaťáky, dokážeš je ve
výloze všechny najít a spočítat? 

a.

b.

c.

(na příští zastávce hledej vitrínu MKB)
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Adolf Born                  

Zdeněk Miller            

Josef Lada                  

10. zastávka: Jaké jméno ilustrátora je správné? 
(Zastávku rozhodně nesmíš vynechat, najdeš tam cenné informace.)

a.

b.

c.

11. Hurá, jsem v cíli! 
Odpověď, díky které si zasloužím odměnu, je:

__________________________________________________________
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