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Milé děti, milé rodiny,  

naše pohádka začíná od kouzelného obchůdku Beruška, kde si buď můžete převzít itinerář již vytištěný, nebo si 

ho můžete vytisknout doma. Taktéž si ho můžete vyzvednout v obchůdku Srdcem v kuchyni. Nebo ho můžete 

mít s sebou v mobilu. Trasa je vyznačena pouze na mapce. Místa pro úkoly značené jsou, ale když je minete, 

nevadí. Můžete je zvolit dle vlastního uvážení a fantazie. Fáborky nebudou, šetříme přírodu a zároveň tím 

probouzíme kreativitu a fantazii. 

Občas ale narazíte na kouzelnou bytost či hádanku.  Vemte s sebou nějakou tužku či propisku. 
 
Budu vám vyprávět Vánoční pohádku. Skládá se z osmi příběhů, které na sebe navazují.  Odehrávají se právě 
teď a tady. A my všichni se stáváme součástí kouzelného zimního příběhu o lásce, odvaze a soudržnosti.  Toto 
je příběh druhý. 
 
V prvním díle naší pohádky jste si milé děti, vybraly svá kouzelná jména, složily jste slib lesu, staly se z vás 
kouzelné bytosti a díky tomu jste získaly ještě super schopnosti: vnímání okolí v tichosti a superbystrost. Také 
jste namalovaly a vložily do desek obrázek Paní Lesa a postavily domečky skřítkům pomocníčkům. 
 
Tak se pojďme podívat, jak náš příběh s rodinou, co se rozhodla zachránit Vánoce a pomoci zajícovi Fílovi 
pokračuje: 
 
“Hurá, jste tady” radoval se zajíc Fíla. Už jsem se bál, že to budu muset zkusit nějak sám. Ono se totiž zjistilo, že 
černý Mrak Škodič se svým hejnem Havranů Drbanů nakladli po lese záludné kvízy, aby nás zmátli při hledání 
Paní Lesa, kterou někam ukryli. Tak děti a rodinko, pomůžete nám je zdolat, abychom se posunuli zase o něco 
blíž? “Pojďme na to, máme nové úkoly a můžeme tedy směle pokračovat dál. Jupí“ 
 
Teď to bude trošku těžší, ale společně to zvládneme, teď už víme, že je to tajenka a kvízy na stromech. Kvízy 
jsou tři. Tak vyrážíme děti? Ano? Skvělé. 
Než vstoupíte do lesa, řekněte své kouzelné jméno a nezapomeňte na slib Lesu, který jste dali. 
 

U vstupu do lesa 
Slib Lesu: Já kouzelná bytost jménem .......vstupuji do lesa a budu dodržovat slib, který jsem složila. 
Pro rodiče: v okolí jsou na stromech různá zvířatka, hledejte je a porozmýšlejte s dětmi, co které jí. Později 
jedno zvířátko vyberete, namalujete a obrázek uložíte do kouzelných desek. 
 
První úkol a první slovo do tajenky: 
Maličké zvířátko, zrzavý kožíšek, spořádá zakrátko, lískový oříšek. 
Maličké zvířátko je tahle čiperka, větvičku přeskočí, i když je nevelká. 
 
Pro větší 
Chcete o ní vědět více? Dokáže se pohybovat rychlostí až 19 km/h. Samice může mít i dva vrhy za rok, přičemž 
jeden vrh obsahuje obvykle 3 až 4 mláďata, která se rodí slepá a téměř holá a po narození váží 10 až 15 g. Ve 
volné přírodě se dožívá nejčastěji 3 let, v zajetí se může tato hranice vyšplhat až na 11 let. 
 
Víte? Úžasné, tak jdeme dál. 
Rozhlížejte se okolo sebe a hledejte kvízy na stromech. 



Druhý úkol a druhé slovo do tajenky 
Je většinou kouzelná, poučná a dobro v ní vítězí nad zlem. Děti ji mají rády. Rodiče je čítavají nebo vypráví 
dětem odnepaměti. Znáte třeba tu o popelce, nebo o karkulce? (pohádka) 
 
Nejstarší člen výpravy určí strom, který musíte všichni 3x oběhnout dokola. A pak říct jazykolam. Na cvičišti 
čtyři svišti piští.  
Hotovo? Úžasné, jdeme dál. 
 
Třetí úko,l třetí slovo do tajenky 
Kdo se dívá do zahrady? Kdo tě hřeje u vody? Kdo tě hlídá s kamarády? Zlatá koule z oblohy. V létě hřeje v 
zimě zvedá náladu, když jeho krásná záře svítí do zahrad i do sadů. Svítí a je pro všechny jak se mu říká? 
Uhodni 
 
Čtvrtý úkol a čtvrté slovo do tajenky  
Vydej se na cestu a pozorně se rozhlížejte po okolí. Najdeš obrázek? Zapamatuj si, co na něm je. 
(Pro rodiče: na obrázku je sova.) Je moudrá, v noci dobře vidí a radí dětem, kam jít dál a co udělat pro to, aby 
našly Paní Lesa. Pokud jste sovu nenašli, postupujte takto: Moudrá sova Eliška radí, minule jste pomohli 
skřítkům, poproste je teď o pomoc.  
 
 
Pátý úkol a páté slovo tajenky 
“Lidé zapomínají na tradice” říká zajíček. “Co jsou to tradice?” Ptá se Anička udiveně. “No zvyky a tradice jsou 
něco, co už dávno dělali naše babičky a dědové a budou to dělat naše vnoučata, až je jednou budeme mít, když 
ty tradice budeme udržovat. Aby se na ně nezapomnělo.” 
Děti, znáte nějaké tradice? Máte nějaké své rodinné tradice? A víte, co se jí nejčastěji na Nový rok? Je to 
většinou zelené barvy a vypadá to jako malé penízky. 
A to je další díl tajenky 
(Pro rodiče: čočka) 
 
 
Šestý úkol a šesté slovo tajenky 
A kdo se vlastně stará o les a o zvířátka. Kdo má z lidí největší přehled o tom co se děje v lese? 
Většinou žije přímo v lese v hájence. 
Kdopak to je?  
(Pro rodiče: hajný)  
 
Víte, co vše dělá v lese? 
Co třeba dává zvířátkům do krmelce? (Seno, mrkev...) 
Pozorně se rozhlížejte, ať vám neunikne kvíz, bude někde na stromě. 
 
Sedmý úkol a poslední slovo do tajenky 
“...hm to bude těžké”, říká Anička. “Ne, ne nebude. Nevzdávej se, to zvládneš. Vždyť tu nejsi sama.” “Já vím”, 
usmála se Anička.  
“Hmm, tak co to je?” říká Fíla. 
Běhám rychle, běhám bosý, nedbám trní, nedbám rosy. Klička vpravo, klička zpátky, bydlím v lese se zvířátky. 
 
 
“To je fakt těžké ....ach jooooo, kdo to je...” říká Fíla a hopsal netrpělivě okolo stromu sem a tam a sem a tam... 
 



Tak kdo to je.....?  To jsi ty, Fílo. Jsi v tajence. 
Děti, kdopak je Fíla?  
(Zajíc) 
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Tak, máme tajenku a už musíme jen najít poslední kvíz. Bude někde u východu z lesa. Pokud ho nenajdete, 
poproste skřítky básničkou, kterou máte nejraději.  
Pokud se kouzlo povede, tak se příštího pátku zjeví další kus trasy a úkolů v kouzelném obchůdku Beruška 
nebo Srdcem v kuchyni, nebo na webu tamtéž. 

Malou odměnu si můžete vyzvednout v otevírací době v obchůdku Srdcem v kuchyni. 
Děkujeme, že nám pomáháte, jste úžasní. Těšíme se na vás zase příště. 
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