
Ahoj kamarádi, 

Doufáme, že to doma všichni zvládáte co nejlíp. Děkujeme za fotky roušek <3 Některé si už můžete 

prohlédnout na našem Facebooku. Jo a taky jsme si založili Instagram, takže kdo ho máte a chcete, 

sledujte nás     , účet se jmenuje prostě: tkrozrazil.  

Minulý týden se nám povedlo před krvelačným Preparátorem zachránit levharta. Skvělá práce! 

Preparátor se ale nevzdává a podle našich zpráv spřádá už další ďábelské plány. Zvládnete ze 

rozluštit, o co mu jde tentokrát? 

 

Šifra 

12,1,14,27,10,20,  8,16,19,20,12,26,  11,5,  20,22,4,16,12,16,17,26,21,15,10,12,  12,21,5,19,26,  

27,10,11,5,  27,5,11,14,5,15,1,  15,1,  20,23,1,27,10,9,  1,13,17,  1,  21,1,21,5,19.  

23,26,17,1,4,1,  21,16,  27,5,  11,5,  4,1,13,20,10,14,  3,20,13,5,14,  17,19,5,17,1,19,1,21,16,19,1 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



řešení: 

Kamzík horský je sudokopytník, který žije zejména na svazích Alp a Tater. Vypadá to, že je dalším 

cílem preparátora.  

 

Vyhlededávačka 

Zkuste si o tomto výjimečné zvířeti zjistit za pomocí Googlu nějaké informace. Zoolog totiž musí nejen 

o zvířatech mnoho vědět, ale taky si to, co neví, musí si umět dohledat!:) 

1) Latinský název 

2) Váha 

3) Výška 

4) Do jaké výšky až vyleze 

5) Čím se živí 

6) Ve kterém městě ČR se dá najít socha KAMZÍKA 

 

Tábornická výzva 

Výprava za kamzíkem vede do vysokých hor, kde se nám jako horolezcům-amatérům můžou hodit 

lecjaké uzly. Zkuste si na nějaký vzpomenout, nebo si ho najít a natočte nám video-návod, aby se ho 

mohli naučit i ostatní. 

Pohybová hra (ukaž, jak šikovná máš kopyta      ) 

Kamzík je mimořádně obratné zvíře. Skoro nikdo se mu v lehkosti, s jakou se pohybuje v horách, 

nevyrovná. Abychom se o to mohli alespoň pokusit, zkuste si nyní nějaké to jednoduché cvičení na 

obratnost. 

Položte si na zem utěrku nebo ručník (nebo cokoliv vám doma půjčí). Na látku si stoupněte, a 

postupně se ji pokuste jen pomocí nohou otočit tak abyste stáli na druhé straně. Pokud vyšlápnete 

mimo látku, nebo pokud se budete muset někde dotknout rukou, budete muset začít znovu. 

Spočítejte si pokusy a změřte si čas, jak dlouho vám to bude trvat.  

Vezmete si tolik papírků, kolik má vaše rodina členů a budete se snažit jim papírky předat, aniž by si 

vás kdokoliv všiml. Poté, co dáte všem členům papírky (dáte jim papírek např. do kapsy, nebo do 

vlasů) se jich zeptáte, jestli si vás všimli. Počítejte si, na kolikátý pokus se vám povedl, jaký člen 

rodiny. Na konci počet pokusů sečtěte. 

 

Online gamebook 

Nyní už se vrhneme na vlastní stopování a odchyt kamzíka v horách. Otevřete si prezentaci, která 

přišla spolu s tímto textem v mailu, zmáčkněte F5 a zkuste se proklikat přes různá rozcestí a úskalí až 

k cíli – ke kamzíkovi!  

 

 

 



Rukodělky 

Na památku dnešní záchranné výpravy si zkuste jakýmikoliv prostředky vyrobit 3D model kamzíka. 

Poté se s ním vyfoťte a pošlete nám, prosím, fotku na stejný email jako minulý týden. Nejlepší kamzíci 

se objeví na stránkách. 

 

Hodně zdaru a zábavy přeje TK Rozrazil       

 

ps: Sledujte nás i přes týden, už teď pro vás chystáme další věci! 


