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POchod POhádkovým LESem, ale trochu jinak…
…po liščí stezce

Start – dětské hřiště v Srbíně (je zde možné zaparkovat)
Vítejte na startu liščí stezky. Čtěte pečlivě a buďte bdělí. Trasu najdete na mapě, kde jsou 
zobrazena jednotlivá stanoviště. Na každém stanovišti naleznete liščí stopu. Vaším úkolem 
bude postupně najít deset liščích stop. Pod liščí stopou je vždy uveden klíč k rozluštění jedné 
šifry desatera liščí stezky. Zašifrované desatero najdete ve svém liščím zápisníku.

Vydejte se podle mapy na první stanoviště. První stopu s klíčem k šifře hledejte na rozcestí. 
Skrývá se na kameni na rozcestí před dětským hřištěm.

Instrukce pro rodiče: Mějte u sebe Lexikon šifer, pokud budete mít pocit, že děti v luštění 
tápou a chtějí to vzdát, naveďte je. Doporučujeme zvážit např. i rozdělení luštění šifry. Půlku 
děti, půlku rodiče.

Stanoviště č. 1 -  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ V SRBÍNĚ
Až najdete liščí stopu, vyluštěte šifru a přejděte k první zkoušce. 
Zkouška: skákat 10x žabáka po cestě nahoru vpravo k třešňovce. Po splnění úkolu 
pokračovat po cestě dál nahoru.

Stanoviště č. 2 -  NA SKALCE
Najít liščí stopu, vyluštit šifru a splnit druhou zkoušku.
Zkouška: 5x přejít po žebříku tam a zpět.
Po splnění úkolu pokračovat dál po cestě.

Stanoviště č. 3 -  PALOUČEK U BŘÍZY
Hledejte ukrytou liščí stopu, vyluštěte šifru a pusťte se do plnění třetí zkoušky.
Zkouška: válet sudy po paloučku.
Po splnění úkolu pokračovat po cestě dolů chatovou osadou.

Stanoviště č. 4 – SLOUP SOVA
Vyluštěte šifru a přejděte na čtvrtou zkoušku. 
Zkouška: vyšplhat na sloup a pohladit sovu

Lišku zajímá vše, co se v lese děje. Zajímá se nejen o stromy a byliny, ale i o další živé 
tvory. Proto dobře ví, že musí být potichu v blízkosti sovy. Co všechno víte o sovách? Víte, 
že sova umí otočit hlavu o 270 stupňů?  Jejich oči v hlubokých jamkách jsou nepohyblivé a 
tak jim tato schopnost umožňuje lepší přehled po okolí otočením hlavy.

Dále pokračujte po cestě (ulice Svojetická), půjdete kolem chatiček, domů, hydrantu na vodu 
a na konci lesa (před hřbitovem) uhněte doleva na lesní cestu.

Stanoviště č. 5 – PŘED HŘBITOVEM
Vyluštěte šifru a přejděte na pátou liščí zkoušku.



Zkouška: liška ráda pozoruje přírodu a okolí. Je kamarádka se stromy a keři - zná jejich 
jména. Ve svém liščím zápisníku zakroužkujte stromy a keře, které po cestě mezi pátým a 
šestým stanovištěm uvidíte a poznáte. Po lesní cestě se na rozdvojení držte vlevo, až 
přijdete na lesní rozcestí, kde narazíte v cestě na pařez s liščí stopou.

Stanoviště č. 6 - PAŘEZ
Hledejte liščí stopu na pařezu, vyluštěte šifru a přejděte k šesté liščí zkoušce.
Zkouška: 10x se šiškou trefit do stromu.
Právě jste objevili šiškové království. Možná dostanete chuť využít hojnosti šišek k nějaké fajn 
zábavě. Šišky vás mohou zlákat k trénování mušky a potom může začít i pravá šišková bitva. 

Stanoviště č. 7 - KAMENY
Najděte liščí stopu, vyluštěte další šifru a přejděte na sedmou liščí zkoušku.
Zkouška: přeskákat/přelézt kameny
Zde na kameništi si procvičíme společně rovnováhu. Přeskakujte, přelézejte z kamenu na 
kámen a pokuste se přeskákat, aniž byste se dotkli země. Sledujte své myšlenky a pozorujte, 
co se děje, když myslíte na to, že se vám to povede a co se děje, když myslíte na to, že to 
nedokážete. Buďte mrštní jako liška.
Až budete hotovi, pokračujte po cestě dál. Uslyšíte zde, jak potok vesele šplouchá.

Stanoviště č. 8 – LÁVKA/MOSTEK PŘES POTOK
Našli jste liščí tlapku? Vyluštěte šifru a přejděte na další zkoušku.
Zkouška: říkali jsme si, že liška ví, že jí příroda pomáhá a proto ji ráda poznává. Pokračujte 
dál přes potok ulicí Na Dolách směrem do Srbína. Cestou hledejte a zkoumejte všechny 
květiny a rostliny. Schválně, kolik se vám jich povede objevit a zakroužkovat v zápisníku. Ve 
svém liščím zápisníku zakroužkujte byliny, které po cestě mezi osmým a devátým stanovištěm 
uvidíte a poznáte.

Stanoviště č. 9 - LÍPA
Po nalezení liščí stopy vyluštěte šifru a přejděte na další zkoušku.
Zkouška: doskákat na jedné noze k prvnímu telegrafnímu sloupu.
Představte si, že máte zranění na noze a musíte se dostat do bezpečí. 

Stanoviště č. 10 - KAMENY
Po nalezení liščí stopy vyluštěte poslední desátou šifru a přejděte na liščí zkoušku.
Zkouška: spočítat balíky slámy/sena v dohledném okolí. Rozhlédněte se, použijte chytrost 
lišky, jak si zmapovat své území. Třeba se budete muset trochu vrátit, abyste je dobře spočítali.
Musíte být vypočítaví jako naše liška.

Závěr:
Ušli jste veliký kus cesty. Poznali jste své dovednosti a schopnosti a prošli jste se pohádkovým 
lesem. Liška vás provázela, radila vám a podělila se o svá tajemství, i když jste jí ani jednou 
nezahlédli. Není totiž snadné lišku zahlédnout, ale celou cestu byla s vámi a pozorovala vás. 
V Galerii Stará škola Mukařov na Vás čeká odměna za splnění všech úkolů. Doneste tam 
vyplněný liščí zápisník a odměna bude vaše😊

Přejeme krásné léto a dětem báječné prázdniny!


