
Jarní bojovka 
Vážení rodiče, milé děti,  

Máme pro Vás připravenou další akci na ven. Tentokrát na téma 

jaro.       

Po sídlišti Kunratická bude v pondělí 5.4. 2021 rozmístěno 10 
stanovišť. (Mapu naleznete níže) 

Na každém stanovišti naleznete obrázek, úkol, písmenka a QR kód.  

Stanoviště je nutné navštěvovat postupně od 1. do 10. U každého 
stanoviště totiž naleznete 1-2 písmenka, která dají dohromady 
tajenku.  

QR kód můžete oskenovat pomocí chytrého telefonu. (pro 
přehrání obsahu jsou ale nutná mobilní data, nebo si můžete QR 
kód vyfotit a naskenovat až doma na WIFI) Jedná se o ukázky ze 
života mláďátek, která se na jaře rodí.  

Tajenku napište na papír, přidejte podpis a doneste do školky, do 
připravené schránky.  

Doufáme, že se Vám akce bude líbit.  

Tým MŠ KORÁLEK 

  





Mapu také naleznete na tomto odkazu:  

https://mapy.cz/s/menalopoda  

U mapy se prosím řiďte přímo vyznačenými body, a ne modrou 

trasou.        některá stanoviště nejsou přímo u cesty.       

nebo na tomto QR odkazu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zde si můžete vyzkoušet, zda váš telefon umí číst QR kódy.       

Pokud ne, zde je aplikace, která Vám to umožní: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=la.droid.qr&hl=cs

&gl=US - QR Droid Code Scanner 

Můžete si ji stáhnout do svého telefonu a vyrazit na bojovku.        

https://mapy.cz/s/menalopoda
https://play.google.com/store/apps/details?id=la.droid.qr&hl=cs&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=la.droid.qr&hl=cs&gl=US


 

Stanoviště 1 

Stanoviště naleznete: 

Kousek od autobusové zastávky Hrubínova.         



Stanoviště 2 

Stanoviště naleznete: 

Na schodišti vedoucí z dětského hřiště „Opávka“       

  



Stanoviště 3 

Stanoviště naleznete: 

Na lampě také kousek od dětského hřiště „Opávka“. Kousek od 

parkoviště.       

  



Stanoviště 4 

Stanoviště naleznete: 

Na stromě vedle paneláku (Málo záchytných bodů, musíte se 

orientovat dle mapy.      ) 

  



Stanoviště 5 

Stanoviště naleznete: 

Na stromku v kopci, kousek od plotu Základní školy.        

  



Stanoviště 6 

Stanoviště naleznete: 

Pod kopcem u jezírka        



 

Stanoviště 7 

Stanoviště naleznete: 

V kopci kousek od jezírka.       

 



Stanoviště 8 

Stanoviště naleznete: 

U velikých kamenů hned u cesty.       

  



Stanoviště 9 

Stanoviště naleznete: 

Na keři mezi dvěma paneláky.       

  



Stanoviště 10 

Stanoviště naleznete: 

Na stromě před panelákem. Nad pláckem vedle školky.        



Závěrečné stanoviště 

Stanoviště naleznete: 

Na plotu školky hned u dveří se schránkou.       

  



Celá bojovka Vám zabere zhruba 1 hodinku.       

Po dokončení bojovky napište tajenku na papír, podepište a 

vhoďte do schránky ve dveřích školky.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme příjemnou zábavu. 

Tým MŠ KORÁLEK 


