
POKYNY KE HŘE „MÁJOVÁ TŘINÁCTKA“ 
 
Ahoj všem zájemcům o lesní hru, akce je zcela dobrovolná – cílem je se pobavit a provětrat 
na čerstvém vzduchu, ve volném čase, s rodiči a kamarády. Vyrazit můžete kdykoli, trasa 
s úkoly vám bude trvat méně než hodinu. 
 
Autobus č. 11 jede z hlavního nádraží. 
Začátek trasy je v Lošově, v ulici Ořechové (karta s úkoly č. 1). Vystoupíte na zastávce Lošov 
(dolní točna autobusu) a vrátíte se kousek zpět (cca 200m) po trase autobusu a odbočíte 
doleva do ulice Ořechové. Jdete po modré turistické značce. Pozor!!! U křížku (velký 
kamenný kříž, lavička) se modrá trasa rozdvojuje, jdete levou cestou – přesně podle mapky. 
Trasa má asi 2,5 km. 
Konec trasy je na Svatém Kopečku, konec lesa, příchod po cestě vedle velkého fotbalového 
hřiště, poslední karta č. 13. Můžete jít samozřejmě naopak (z Kopečka do Lošova), sbíráte 
tedy do tajenky od konce - od posledního písmena. Půjdete-li z Kopečka, pozor, pokračujete 
kolem hřiště rovně, ne vlevo nahoru, modrá značka se na konci hřiště rozdvojuje, jděte 
rovně podle mapky. Po cestě budou pro lepší orientaci i fáborky z krepového papíru. 
Nejpozději po 200-300 m musíte vidět fáborek či kartu. Lépe je začít v Lošově, do Lošova 
zajíždí jen každý třetí autobus č. 11, ale z Kopečka vás odveze každá jedenáctka. 
 
Na trase je 13 karet s úkoly – viditelně zavěšených. Na každé bude název „MÁJOVÁ 
TŘINÁCTKA“ a číslo karty (na trase se může náhodně sejít více her). Každý úkol je ve třech 
znalostních úrovních – děti (učivo 1. stupně), puberťáci (2. stupeň) a drsná učitelská verze 
pro dospěláky!! Otázky jsou z různých oborů a předmětů. U každého úkolu získáte písmeno 
(či mezeru mezi slovy) do tajenky, každá kategorie má vlastní tajenku. 
Správné odpovědi si můžete zkontrolovat po hře na webových stránkách školy. 
 
S sebou potřebujete jen tužku a papír na zapisování písmenek.  
 
Trasa by měla vydržet nachystaná nejméně týden, spíše dva, než karty poničí počasí, tak 
neváhejte a vyjeďte se bavit! Zapojte mozek a negúúúglete!:-). Trasa bude nachystaná na 
Svátek práce, tedy na 1. máje. 
 
Kateřina Spurná 
 
 
P.S. A nezapomeňte na bezpečnost!!! – nechoďte sami, nastříkejte se repelentem, neřvěte 
v lese, nenechte po sobě nepořádek…však to znáte:-)! 


