
Tajný agent zajíček Třešinka

Autor: Anajka

Velikonoční domácí bojovka
Pro koho: děti 4 - 8 let; Na jak dlouho: cca 30 min; Co potřebujete:
papír, pastelky,kousek izolepy, odměnu pro děti, vystřiženého zajíčka

Třešinku

  Chystáme další domácí bojovky pro školáky i předškoláky,
dozvíte se o nich na FB stránce Hravýlety.

 



Přípravte si 3 různé krabice (případně cokoliv co můžete
uzavřít - taška, batoh) Na každou krabici napište jiné číslo. Na

jedné z nich bude číslo 25346, do té schovejte odměnu a
zajíčka k vymalování nebo seskládání.

Schovejte trezory někam, kde je budou děti chvíli hledat.
Třeba koš na prádlo. 

 
 

Zajíčka Třešinku si můžete
užít také nedaleko Kobeřic
na severní Moravě. Výlet
najdete v aplikaci Hravýlety
nebo nascanujte QR kód.T
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Zajíčky vystříhněte v celku. Vytvořte ohyby podél tečkovaných čar. Slepte zajíce ušim
a k sobě. Prostřední ohyb na

spodní ploše prohněte dovnitř, aby m
ěl zajíc lepší stabilitu. 
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Znáte zajíčka Třešinku? Na první pohled usměvavý ušák, co
nezkazí žádnou srandu. Ve skutečnosti je to ale tajný agent,

který pátrá po lumpech v okolí. Zrovna se mu podařilo vyhnat
pryč čaroděje Zlomora, který u vás doma kazí přípravy na

Velikonoce. Rád by teď uvedl vše do původního stavu, jenže
vyhnaný čaroděj ze samé zlosti použil 100 let střádanou moc a
kouzlem uvěznil zajíčka do trezoru. Zkusíte doma nachystat vše

pro pěkné Velikonoce a zároveň vyluštit tajný kód, kterým
odemknete trezor? Třeba tam najdete krom zajíčka ještě něco
dobrého. A hlavně pomůžete agentovi jít zas o dům dál, hlídat

krásu Velikonoc a vyhánět velikonoční padouchy.

www.hravylety.cz

Krásné Velikonoce děti. Hra začíná!



Kuchyňský stůl

V kuchyni na stole měla už maminka nachystaný krásný velikonoční
ubrus. Čaroděj Zlomor šel kolem a jedním tahem ho shrnul pryč.
Ozdoby z ubrusu se poztrácely všude po okolí. 

Úkol: Zkuste doplnit obrázky na správná místa a ubrus vymalovat. V
každém řádku i sloupci se může vyskytovat každý obrázek jen jednou.

Jednoduchá šifra:

Číslo na místě otazníku je prvním číslem z tajného kódu.
 
 
 
 

www.hravylety.cz



Složitá šifra: 

Číslo na místě otazníku je prvním číslem z tajného kódu. 

V dalším pátrání pokračujte do pokojíčku.

Pokojíček

Možná máte zrovna v pokojíčku uklizeno nebo ráno jste uklizeno měli
a ten lump čaroděj Zlomor vám tam zase udělal nepořádek. 

Úkol: Jestlipak zvládnete dojít POSLEPU až k oknu a na nic cestou
nešlápnout? Když pak vyluštíte další šifru, zjistíte 2. číslo do tajného
kódu.

www.hravylety.cz



Jednoduchá šifra: Kolik sýrů myška sebere cestou k domku? To je 2.
číslo do tajného kódu.

Složitá šifra: Z každého puntíku v mřížce na následující straně
pokračujte dle pokynů. Číslo, které vznikne, je 2. číslo do tajného
kódu.

 

www.hravylety.cz



Pro další úkol budete potřebovat stůl, takže se přesuňte k vašemu
psacímu stolu. 

Stůl

Ale ne, čaroděj Zlomor vzal zmizík a odbarvil velikonoční zvířátka i
vajíčka. 

Úkol: Vezměte si pastelky nebo fixky a zvířátka a vajíčka zase pěkně
namalujete. Pak vám zvířátka napoví, jak získat další číslo k otevření
trezoru.

www.hravylety.cz



Kuřátkům patří barva, která je podobná jako jejich peříčka.
Beránkovi patří největší vajíčko ze všech. 
Už víte, která vajíčka patří zajíčkovi a kolik jich je?

Jak utíkala zvířátka před čarodějem, rozsypala se jim vajíčka všude po
okolí. Jinou barvu vajíček měla kuřátka, jinou zajíček a jinou beránek.
Když zjistíte, kolik jich patří k zajíčkovi, získate další číslo. 

Pro další úkol budete potřebovat boty a bundu, tak honem do
předsíně.

www.hravylety.cz



Předsíň

Maminka už měla i pěkné jarní květiny ve váze, ale čaroděj Zlomor jí je
roztrhal a zahodil. 

Úkol: Rychle se oblékněte a vyběhněte ven před dům. Najděte 3
pěkné jarní květiny nebo listky, které můžete utrhnout (určitě
netrhejte sněženky a bledule, jsou chráněné) a nalepte je do
namalované vázy. Pokud se ven nedostanete, můžete pěkné květinky
i vyrobit z papíru nebo namalovat.

 

 
 

Až budete mít hotovo, spočítejte, kolik máte na těle celkem malíčků a
to je čtvrté číslo do tajného kódu. 

Poslední úkol na vás čeká v obýváku u televize.

www.hravylety.cz



Obývák

Čaroděj Zlomor chtěl, abyste se dostali přesně sem. Nejradši by byl,
kdybyste celý den seděli u televize a neviděli, jak pěkně vypadá
začínající jaro venku. Vy ale můžete Zlomorovy plány překazit.

Úkol: Vyluštěte následujicí šifru a zjistěte poslední číslo do tajného
kódu. Jen tak můžete zachránit zajíčka Třešinku z trezoru a užít si
všichni společně krásné Velikonoce a přicházející jaro.

Jednoduchá šifra: Vyškrtejte věci, které nepatří k Velikonocům? Kolik
Velikonočních obrázků zůstane, to je poslední číslo tajného kódu.

Složitá šifra: Vyluštěte křížovku, a v tajence se dozvíte poslední číslo
tajného kódu. Obrázky zapište ve stejném pořadí, v jakém je vidíte.

www.hravylety.cz



Tak co, už víte celé tajné heslo? Napište jej sem: 

Zajíčka v trezoru najdete v koši na prádlo. Ale pozor! Trezorů je tam
více, pokud zvolíte trezor s jiným číselným kódem, doma to bouchne a
celé barevné Velikonoce budou černé jak od sazí. Takhle si to ten
čaroděj pojistil. Poslechněte si od rodičů nápovědu, kde se trezor
nachází.

Úkryt trezorů ( např. koš na prádlo)

Výborná práce. Vy byste se hned mohli přidat do služby a také
se stát tajnými agenty. Přemýšlejte o tom. Je to profese, která
by se pro vás perfektně hodila.  Teď si užijte odměnu i celé
velikonoční svátky. 

www.hravylety.cz



Líbila se vám tato domácí bojovka?

Vydejte se s námi na podobné bojovky také ven!

 

Stačí si k tomu ZDARMA stáhnout aplikaci Hravýlety.
 
 

 

 

 

 

Sledujte nás na FB a dozvíte se o nových trasách ve vašem
okolí i chystaných akcích.

 

 

 

 

 

 
Chcete s námi také tvořit zážitkové, vzdělávací, sportovní

nebo třeba kreativní hry pro děti?
Pište Míše z Hravýletů: michaela@hravylety.cz

Google PlayApp Store 

Facebook - Hravýlety


