
Rozluštíte?
Příběhy ze starých Šlapanic
hra pro děti



Pro koho je hra určena?

Pro žáky prvního stupně základních škol a jejich mladší sourozence

(Pro předškoláky jsou připraveny alternativní úkoly v podobě 

obrázkového binga.)

Co budete potřebovat? 

Tužku, papír, stažený soubor s úkoly v mobilu/tabletu nebo jeho 

vytištěnou verzi, kterou si můžete vzít z poštovní schránky

na budově muzea. Zde najdete i tištěnou verzi pro předškoláky.

Jak hrát?

Hra se skládá z deseti stanovišť, na nichž musíte podle pokynů nalézt 

správou indicii. Z nalezených indicií na závěr vytvoříte správné heslo. 

(Heslo pro předškoláky je odlišné od hesla pro žáky.) Hesla slouží

k odemčení souboru na webových stránkách Muzea Brněnska v sekci 

Muzeum domů, kde na úspěšného řešitele čeká malá odměna a volná 

vstupenka pro něj a jednoho dospělého na výstavu Příběh panenky, 

kterou může navštívit, až se muzeum opět otevře.

První stanoviště je u budovy muzea. Další stanoviště, kam se máte 

vydat pro další indicii, Vám vždy prozradí fotografie u následujícího 

úkolu. Pokud stanoviště z fotografie nepoznáte, můžete využít 

nápovědu na poslední straně brožury, kde jsou uvedeny adresy. 

Můžete začít hrát na libovolném stanovišti. V tomto případě si však 

dávejte pozor na pořadové číslo každého stanoviště, abyste si indicie 

řadili správně a vyšlo Vám závěrečné heslo. 

Žáci na stanovištích hledají podle pokynů slova nebo číslice, 

předškoláci si buď škrtají vždy jeden obrázek z nabídky, který

v blízkosti stanoviště najdou, nebo obrázek malují.

Líbila se Vám hra?

Do hry jsme zařadili místo k pořízení fotografie do Vašeho rodinného 

alba. Budeme rádi, když se s námi  podělíte o Vaši fotografii a zpětnou 

vazbu ke hře na facebooku Muzea ve Šlapanicích.

Pozn. Každý účastník podniká hru na své vlastní riziko a zodpovědnost. 

Za děti nesou zodpovědnost rodiče.

Pokyny ke hře



Stanoviště č.

1
Od kterého roku je budova sídlem muzea?
(Odpověď hledej na ceduli se znakem Šlapanic.)



Nad hlavním vstupem najdi 

latinský název a zapiš si

z něj poslední tři písmena.

Stanoviště č.

2



Tato budova vždy nesloužila jako gymnázium. 

V jakém roce byl objekt přestavěn na 

gymnázium?
(Odpověď hledej na ceduli se znakem Šlapanic.)

Z nápisu na památníku si napiš z prvního 

řádku druhé slovo od konce.

Stanoviště č.

4

Stanoviště č.

3



Věděl(a) jsi, že v těchto místech můžeš spatřit naši 

největší žábu? Najdi ceduli informující o životě

v říčce a jejím okolí. Na ceduli si prohlédni obrázek 

žáby a zapiš si, jak se žába jmenuje. 
(stačí první slovo)

Ve kterém roce se narodil malíř Alois 

Kalvoda?
(Odpověď hledej na mramorové desce na domě.)


Vyfoť se u sochy žáby. 

Budeme rádi, když 

nahraješ fotografii

na náš FB.

Stanoviště č.

6

Stanoviště č.

5



Najdi na budově cedulku se znakem Šlapanic 

a zapiš si ze třetího řádku čtvrté slovo.
(Název budovy nepočítej jako řádek.)

Ve sklepeních této budovy bývalo dříve 

obecní vězení, jak se tomuto vězení jinak 

říkalo?
(Odpověď hledej na ceduli se znakem Šlapanic.)

Stanoviště č.

8

Stanoviště č.

7



Najdi cedulku se znakem Šlapanic a zapiš si 

ze čtvrtého řádku poslední slovo.
(Název nepočítej jako řádek.)

Věděl(a) jsi, že v místech železničního přejezdu našli archeologové hluboko 

pod zemí pozůstatky lidského osídlení? Mimo jiné tu objevili keramické 

nádoby ve tvaru zvonů. Protože už se podobné nádoby našly i na řadě 

jiných míst, věděli, že tu lidé žili už před víc než 4 000 lety. Archeologové 

těmto našim předkům říkají lidé kultury se zvoncovými poháry.

Ze žluté cedule kilometrovníku si opiš číslice.

Stanoviště č.

9

Stanoviště č.

10



Abys získal(a) přístupové heslo k odměně, vypiš si ze 

získaných indicií potřebná písmena nebo číslice podle 

následujících pokynů:

Přístupové heslo

Číslo stanoviště Pořadí písmena/číslice Přístupový kód

5 4. písmeno

10 2. písmeno

4 5. písmeno

8 7. písmeno

2 1. písmeno

7 4. písmeno

3 1. číslice

6 4. číslice

1 1. číslice

9 2. číslice

1Masarykovo nám. 18; 2Hřbitovní 97; 3Riegrova17; 4křižovatka ulic Riegrovaa Brněnská; 5poblíž Janská 12; 6

Kalvodova 14; 7Kalvodova 1; 8Nádražní 58; 9poblíž Švehlova 37; 10zastávka Šlapanice, Čechova

Heslo zadej malými písmeny do zamčeného souboru, který najdeš na 

webových stránkách Muzea Brněnska v sekci Muzeum domů:
http://muzeum.muzeumbrnenska.cz/cs/content.aspx?id=5318

http://muzeum.muzeumbrnenska.cz/cs/content.aspx?id=5318

