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PO STOPÁCH DETEKTIVNÍHO PŘÍBĚHU OBCÍ VOCHOV 

 

 

…...1
  pohádkovým obyvatelem Vochova byl …… 2.  Jmenoval se Vochováček, bydlel v místním ……. 3, kde 

sedával pod vysokými …… 4  a nejraději ze všeho poslouchal šumění jejich listů. Okolo nich v mechu rostly malé  

……… 5. 

Jeho nejlepší kamarádka byla ….. 6, která s ním plula věrně po jeho boku jejich rybníčkem.  Vodník byl velký mlsoun, 

proto když se jednoho dne probudil, dostal velikou chuť na svou sladkou a oblíbenou dobrotu.  Ale hledá, hledá, 

dobrota nikde. Kde je?? Kde jen může být?  

Vydal se tedy na cestu, jde kolem boudy, budky 
7

, dál cestou, až došel k vysoké zdi, na které sedí jeho malý kamarád, 

…….. 8.  ,,Neviděl jsi moji sladkost, kamaráde? Hledám ji a nemůžu ji najít“.  Tento malý človíček mu ale poradil, ať 

jde dál cestou, kde na něj po pravé straně bude svítit na cestu z domu č. p. 70  ……9
, druhou ulicí po levé straně  

odbočí, na konci ulice zahne doprava a tam je další kamarád,  který se rád houpe, jmenuje se …..10
, možná mu on 

poradí lépe.  ,,Prosím, čtyřnohý kamaráde, nevíš, kde může být má sladkost?“ ,,Nevím příteli, ale vím, kam tě pošlu.  

Můj kamarád je …11
, bydlí v čísle popisném …12

, jí žáby, obvykle sedí na zahradě,  a když je zrovna vysoko na 

komíně, vidí daleko, možná on něco viděl.“   

,,Kamaráde, kamaráde, prosím, neviděl si moji sladkost?“ Čáp natáhl svá dlouhá křídla a povídá ,,Ale ano, viděl, odnesla 

tě ji  ……..13
, určitě si ji potkal při své dlouhé cestě a schovala tě ji do domečku č.p. …..  …14

. Tam si ji 

vyzvedni.“  

Vodník poděkoval, běžel, zaklepal, pozdravil a řekl : ,,Prosím, můžu dostat sladkost?“ 

1. 9. řádek tajenky, napiš číslo popisné dané budovy. Zároveň číslo napiš také do textu  
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2. 1. řádek tajenky  
V domě č.p. 193 ti pohádkovou bytost napoví nejvyšší listnatý strom u plotu  a na plotě napíchnuté věci… 

 
 

3. Napiš do textu slovo 

 
 

4. 2. řádek tajenky, pod čím sedával na obrázku výše?  

 

5. Napiš do textu.  Jaký název najdeš na poštovní schránce před volnočasovým centrem Vochov 322? 
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6. 4. řádek tajenky, najdi zvířátko, které na nás kouká za plotem, č.p. 292. 

 

 

7. 8. řádek tajenky, bouda budka má na jedné straně bílou ceduli s nápisem PS …. (4 čísla).  

Sečti čtvrté a třetí číslo a od nich odečti číslo druhé.  Výsledek zapiš do tajenky.  

            

8. Napiš do textu, jméno malého kamaráda na plotě u domu č.p. 86 

            



 

4 
 

9. 3. řádek tajenky, napiš co na něj z domu č.p. 70 svítí  

 

 
 

10. 5. řádek tajenky, zvířátko, které nás zhoupne . 

 

11. Napiš do textu, jméno ptáka  v zahradě u domu… 

 

12. 7. řádek tajenky, napiš číslo domu, kde bydlí pták z bodu 11) 

13. 6. řádek tajenky, druhé zvířátko ze zahrady domu č.p. 292, sousedka zvířátka z tajenky na řádku č. 4
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14. A jsi u cíle!  Už znáš tajenku a zároveň si ji napiš do textu. Výsledek tvé vypátrané tajenky je zároveň místo, 

kde si vyzvedneš sladkost, po které celou dobu pátráš. 

 

GRATULUJEME…… 

 

 

TAJENKA 

 

1.      K 

2.     M   

3.       

4.   C    

5.    Í  

6.      Č   

7.    

8.   

9.   

 

 

 

Pokud se Vám naše hra líbila a chcete nás podpořit, budeme rádi, č.ú.: 2101528161/2010 

Děkujeme … Vochomůrky 

 


