
Milí sportovci a sportovkyně ZŠ Žlutice
Tento nelehký školní rok se v rámci tělesné výchovy nese v duchu turistiky. Společně

jsme začali školní soutěží skrze aplikaci Adidas Running a pevně věříme, že někteří z vás
budou v jejím užívání pokračovat i nadále. Ceny pro největší hltače kilometrů jsou uděleny a
my se společně můžeme vrhnout na další turistickou aktivitu, která se jmenuje Geocaching.
Kdo zná, ví, v čem podstata této celosvětové „hry“ spočívá. Ti, kteří zatím neví, o co jde,
nebojte se. My vám to vysvětlíme a pomůžeme vám začít. V Google učebně bude vytvořen kurz
Geocaching, ve kterém budou jednotlivé schovky pokladů popsány nápovědou a kam budete
posílat fotografie z vašeho hledání.

Geocaching je turistická hra, kde podle mapy a nápověd hledáte „poklad“ v podobě
nějaké schránky. V ní bývá malinký zápisníček, kam napíšete své údaje, a mnohdy tam bývají i
malé suvenýry, které si hráči této hry mezi s sebou vyměňují. Geocaching je pro všechny věkové
kategorie. „Poklady“ hledají jak malé děti, tak staří lidé, kteří se chtějí aktivně hýbat, mají rádi
přírodu a turistiku.

Pojďme na to!
1. V mapě jsou barevně vyznačené body, na kterých

se skrývají cashky. Celkem jsme v okolí Žlutic
pečlivě ukryli osm schránek. Najděte je!

2. Pokud objevíš skrýš, dávej pozor, aby tě nikdo
neviděl. Pak by to ostatní našli moc lehce a neměli
tolik práce s hledáním, kdyby tě viděli. Vyjmi malý
notýsek s tužkou a napiš datum, čas, své jméno a
podepiš se ke své třídě. Každá třída má svou
stránku.

3. Vše pečlivě vrať na místo a zavři schránku.  Nenič, nepřenášej! Nechej tak pro
další hráče. Zkus se chovat nenápadně. Při odchodu pečlivě prohlédni místo,
kde ji schránku našel, aby místo vypadalo tak, jako kdyby jsi tam nikdy nebyl.

4. Nezapomeň se u skrýše vyfotit a fotku poslat do učebny na Googlu - Geocaching
pod úkol dané skrýše.

Ta� neváhejt� � s�ěl� d�
toh�!

Když s� nebudet� vě�ě� rad�, kouk�ět� s� v Googl�
učeb�ě n� inf� � dan� schránc� � n�apom�ň

přida� fot�!



MAPA VŠECH SKRÝŠÍ
Na mapě najdete malé barevné kroužky (fialový, oranžový, růžový, světle modrý, žlutý, bílý, světle zelený a vínový), ty označují místa se

schránkou. Ke každé barvě bylo přiděleno číslo (viz. níže) a menší nápovědy s podrobnější mapou.



1. Žlutý kroužek
● Nápověda: První schránku najdeš lehce, jen stačí hledat a koukat

kolem sebe.

2. Oranžový kroužek
● Nápověda: Třetí v řadě a hledej dole.



3. Fialový kroužek
● Nápověda: Vydechni, posaď se, rozhlédni se a najdi suchý pařez, je

kousek od tebe. Pozor: Nespadni!!

4. Světle modrá
● Nápověda: Projdi se kolem římsy, která je kolem a kešku určitě najdeš.



5. Světle zelený kroužek
● Nápověda: Přijdeš k vysílači, dáš se do prava, hledej starý pařez a

pořádně ho prozkoumej.

6. Vínový kroužek
● Nápověda: Za cedulí uvidíš tři rozdvojené stromy, hledej u jednoho z

nich..



7. Růžový kroužek

● Nápověda: Hledej pod stromem a kolem něj.

8. Bílý kroužek
● Nápověda: Stoupni si zády k informační ceduli a cca 3 metry směrem

ke kříži hledej.


