
Při účasti na venkovní hře dodržujte nařízená vládní opatření. 
 

Hru připravila Bc. Aneta Masopustová. Seznam použitých zdrojů naleznete na 1. stanovišti 
(MŠ Pilníkov). Hra podléhá autorským právům, prosím neporušujte je. 

 

Pilníkovem spolu jdeme, procházku si užijeme. 
Zábavná stezka, plná her, úkolů a zvukových hádanek. 

Vážení rodiče, vzhledem k uzavření MŠ a omezením, která v souvislosti 

s protiepidemickými opatřeními platí, jsem si dovolila pro vás a vaše děti připravit 20 

zábavných a naučných stanovišť v nejrůznějších koutech Pilníkova. Na každém stanovišti na 

vás bude čekat mimo jiné zvuková hádanka. Zvukové hádanky ukrývají zvuky zvířat z celého 

světa a budou hlavním pilířem vašeho putování. Dále vás na putování čekají nejrůznější úkoly, 

náměty na hry a pár zajímavostí o stanovištích. Stanoviště jsou rozmístěná po Pilníkově a je jen 

na vás, jestli je budete procházet všechny podle daného číslování, nebo jen některá, jako krátkou 

procházku. Na zvukové hádanky budete potřebovat chytrý telefon a aplikaci na čtení QR kódů. 

Aplikaci si můžete zdarma stáhnout do mobilu z Google Play. Odkaz na stažení aplikace. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.qrbot&hl=en_US&gl=US 

Nebo můžete využít online čtečku kódu. U online čtečky musíte být připojeni na internet, odkaz 

zde: https://pageloot.com/qr-code-scanner/#upload 

Pokud se rozhodnete zapojit do venkovní hry, můžete nám zaslat fotografie z plnění úkolů, 

nebo jinou zpětnou vazbu na email: slunicka.doma@seznam.cz (hra je vhodná pro děti od 2 do 

8 let) 

Haló děti hola hola, 

jaro na vás všechny volá. 

Vezměte ven dospěláky, 

Brácha, ségra půjdou taky, 

Stanoviště projdeme, 

mistry té hry budeme… 

Staňte se mistrem a navštivte všech 20 stanovišť. 
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Hra je součástí distanční výuky pro předškoláky z MŠ Pilníkov, 

prosím neničte vyvěšená zadání. 

Seznam stanovišť: 
1. MŠ Pilníkov 

2. Náměstí – tabule ZŠ 

3. Sloup se sousoším Nanebevzetí P. Marie 

4. Hřbitov 

5. Fotbalové hřiště 

6. Lavička (směr ke štěrku) 

7. Krmelec u štěrku 

8. Restaurace Oáza 

9. Informační tabule (ulice K Táboru, u č.p. 22) 

10. Stanoviště – směr k vyhlídce 

11. Stanoviště – pod vyhlídkou 

12. Vyhlídka 

13. U zvoničky (ul. Novoměstská) 

14. Dětské hřiště 

15. Hasičárna 

16. Park (křižovatka ul. Hradčín a Tovární) 

17. Bývalá slévárna a strojírna 

18. Stanoviště (ul. Nádražní) 

19. U křížku (boží muka mezi lípami) – přibližné souřadnice 50.53588, 15.81000 

20. Vlakové nádraží 

 

 

 

 


