
1. VIRTUÁLNÍ SCHŮZKA 
Zdravíčko kamarádi, 

je to tady, dneska se pokusíme z našich domovů pomoct prvnímu zvířeti       

Abyste zjistili, jaké zvíře to je, musíte vyluštit následující šifru. Je jednoduchá a krátká, tak se toho 

nebojte       Určitě ji zvládnete rychle. 

1. ŠIFRA 

EŘÍVZ, UMÉRETK ES EMÍSUKOP ŃOPSA AN UKLÁD Z HCIŠAN ŮVOMOD SEND CTOMOP ES EJUNEMJ 

TRAHVEL ÝKSUŽDNAM. ÁKÍŘ ES UM ŽÉT TRAHVEL ÝKSRUMA.  

 

Nedívejte se na další stranu, dokud nebudete mít hotovo! :D 

  



řešení šifry: Zvíře, kterému se pokusíme aspoň na dálku z našich domovů pomoct se jmenuje levhart 

mandžuský nebo taky amurský. 

 

2. POHYBOVKA 

Zvládli jste šifru? Teď je čas na trochu pohybu! <3 

Levhart je kočkovitá šelma, má velmi bystré smysly a svou kořist loví ze zálohy. Umí se dokonale plížit. 

K tomu je třeba umět ztuhnout bez hnutí tak, aby si vás při kontrolním rozhlédnutí po okolí vaše kořist 

nevšimla. To si dnes také vyzkoušíme. 

Zkuste si stoupnout jako kočka na všechny čtyři a připravte si před sebe stopky (nebo poproste někoho, 

kdo je doma, ať vám změří čas). Potom jednu nohu a jednu ruku zvedněte (ty protější; např.: pravou 

nohu a levou ruku) a zůstaňte takto bez hnutí tak dlouho, jak jen zvládnete udržet rovnováhu. Poté to 

zkuste na druhých dvou končetinách, které jste prve měli zvednuté. Pokud vydržíte déle jak tři minuty 

v obou těchto pozicích, jste obratní jako kočka! Gratulujume! Napište nám do mailu (emailovou adresu 

najdete na konci tohoto souboru), jak jste si vedli       

I další úkol souvisí s plížením. Zkuste někoho, kdo je doma během dne překvapit a vystrašit. Počíhejte 

si na něj a bafněte. Ale pozor! Musíte být opatrní, abyste někoho nevylekali, když dělá něco 

nebezpečného (třeba drží sklenici, vaří čaj, žehlí nebo něco podobného). 

Levhart musí být také silný. Abyste i vy posílili své tělo, udělejte co nejvíce dřepů dokážete a ruce posilte 

zvedáním plastových láhví plných vody namísto činek. Napište nám, jak jste si vedli, nebo přidejte fotku 

svých činek. Třeba se pak objevíte na oddílovém Facebooku! :D 

 

3. RUKODĚLKY 

Nyní se musíme dostat do východní Asie, kde se náš levhart vyskytuje. Abychom to dokázali, musíme 

si každý postavit malé letadýlko (a samozřejmě si na cestu zahalit obličeje rouškami :D). 

Zkuste si to i vy podle návodu, který najdete v tomto videu:   

https://www.youtube.com/watch?v=nlw7h1iARQM 

Můžete si ho přehrát několikrát, pozastavit nebo vrátit, pokud byste nestíhali. Třeba se vám to podaří 

až na třetí, čtvrtý pokus, ale to vůbec nevadí. Žádný učený z nebe nespad :D 

Až si budete svou vlaštovkou (letadýlkem :D) jistí, pošlete nám videjko s tím, jak letí! 

https://www.youtube.com/watch?v=nlw7h1iARQM


4. UZLOVÁNÍ 

Abychom levharta mohli bezpečně dostat do bezpečí naší ZOO, musíme ho na cestu dočasně spoutat. 

K tomu slouží uzel, který vám představím ve videu, které najdeš na tomto odkazu: 

https://photos.app.goo.gl/MKwurE6sHAvNBGpV8 

Až tento uzel zvládnete na výbornou, vyfoťte nám spoutanou mamku, taťku nebo sourozence :D 

 

5. TVOŘENÍ 

Zkuste na závěr namalovat jakýmkoliv způsobem vás napadne levharta, který je třeba naštvaný, 

smutný, veselý, zamyšlený nebo něco podobného, svůj obrázek vyfoťte a pošlete nám ho. Ten z jehož 

obrázku poznáme levhartovu náladu správně, dostane body! 

 

6. DOPORUČENÍ NA NĚCO KE KOUKÁNÍ 

Líbí se vám levhart? Zajímá vás život šelmy? Chcete se dozvědět víc, nebo prostě jen nevíte na co 

zajímavého se večer podívat? Zkuste tenhle super dokument! Jsou v něm krásné záběry a určitě vás 

bude bavit. 

https://www.youtube.com/watch?v=HUZMIFf5EGM 

 

A to už je protentokrát vše. Doufáme, že vás alespoň některé úkoly pobavili a moc se těšíme na vaše 

videa a fotky. Emailová adresa, na kterou je můžete posílat je: rozraziltk2@gmail.com. 

Brzo o sobě dáme zase vědět, tak sledujte naše stránky, Facebook a svou emailovou schránku! Držte 

se, zoologové! 

Váš TK Rozrazil 
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