
 
 

 

I. kolo 
 

 

Kategorie do 10 let 
 

 

 

 

 

1. Vrcholy Jeseníků 
 

Vyber ze závorky správnou odpověď a podtrhni jí barevně 

 

a) Jeseníky jsou? (řeka, ostrov, pohoří) 

 

b) Nejvyšší horou je? (Sněžka, Lysá Hora, Praděd) 

 

c) Je vysoká? (1551, 1491,1701 m.n.m.) 

 

d) Na vrcholu najdete? (koupaliště, hrad, rozhledna) 

 

e) Pod vrcholem vytéká pramen řeky? (Opava, Odra, Ostravice) 

 

f) Vládcem hor je (Krakonoš, Praděd, Radegast) 

 

 

 

Zkus si o vládci hor najít pověst a přečti si jí. Podle ní jej nakresli na A3. Použij 

voskovky, temperové barvy, vodové barvy nebo pastelky. 

 

 

 

 

 



2. O jesenických vodách a jezerech 
 

Kdysi žil v městě ……………. starý …………, který byl pro své šikovné …….. 

vyhledáván v širokém okolí. Měl syna, jehož také naučil bednářskému ………... 

Jednoho dne se syn chtěl vydat do ………. na zkušenou. Otec ho vypravil  

na cestu a při loučení mu dal vyřezávanou bednářskou ………….. Ta mu měla 

pomoci, když mu bude nejhůře. Syn cestoval po celém světě a byl velmi šikovný. 

Co v řemesle neuměl, to se od cizích ………… naučil. Chtěl se podívat 

i do ………………………, proto se nalodil na velikou obchodní ……….. 

Přišla …………, loď ztroskotala a jen málo z cestujících lidí se zachránilo. 

Mladý bednář měl to štěstí, ale při boji o holý ………. ztratil všechny své věci, 

 i paličku. Zůstala ležet na dně …….. To ho velmi mrzelo. Otec měl tuto paličku 

velmi rád. Chtěl proto vydělat pro otce hodně ………., aby alespoň tak nahradil 

ztrátu otcova mistrovského díla. 

 Dlouho se tedy z cest nevracel a otec doma mezitím už hodně zestárnul. Marně 

syna každý ……… vyhlížel. Jednou přiběhli malí chlapci z vesnice 

do ……………. a vyprávěli, že vylovili z rejvízského ………………………… 

vyřezávanou paličku. Starý bednář ji poznal a divil se, jak se tam mohla dostat. 

Začal se strachovat o svého ……….., myslel si, že se stalo něco hrozného.  

Za nějakou dobu se bednářův syn vrátil domů. Ujal se řemesla po otci a brzy byl 

také lidmi pro svůj um vyhledáván. Otec vytáhl nalezenou paličku a pověděl 

synovi, jakým podivným ……………. se vrátila domů. Až potom začal syn 

vyprávět o svých ………… a o ztroskotání v ………………………. 

Divili se tomu oba i všichni ………….. Záhadná palička nedala nikomu spát. 

Od těch dob se vypravuje, že Mechové jezírko na Rejvízu je podivuhodnými 

podzemními ………… spojeno s mořem na dalekém severu. 

 

Doplň do pověsti tato slova ve správném tvaru:  

cesty, řemeslo, den, Jeseník, kanály, palička, hostinec, severní země, syn, svět, 

Baltské moře, bednář, peníze, bouřka, sousedi, mistři, Mechové jezírko, moře, 

způsob, loď, ruce, život. 

 

 

 

3. Hrady na Jesenicku 

 
2 km jihovýchodně od Krnova v okrese Bruntál se nachází dvouvrcholový 

kopec NÍLIVC (slovo opiš opačně a zjistíš název) …………… Místo bylo 

obydleno již v mladší době kamenné. Kromě zříceniny hradu (zvaném rovněž 

Šelenburk) na Zadním kopci stojí na Předním kopci poutní kostel a rozhledna. 

 

 

 



a) Vylušti v tajence název pověsti, která se k této zřícenině váže. Přiřaď 

pohádkové dvojice. 

 

 

1.                 

2.                 

3.                 

4.                 

5.                 

6.                 

7.                 

       x          

8.                 

9.                 

10.                 

       x          

11.                 

12.                 

13.                 

14.                 

15.                 

16.                 

17.                 

18.                 

 

 

 

 

 

1. ………. a Hurvínek                                      10. ………….. a Brunda 

2. Anče, ………. a Hajnej                                11. ………….., Manka a Cipísek 

3. ……….. a Vochomůrka                               12. ……Amálka a žabka Márinka 

4. ……….. a Špagetka                                     13. Kubula a Kuba …………….. 

5. Maková panenka a ………. Emanuel          14. ………….. a Lolek 

6. ……….. a Zachumlánek                              15. Ferda Mravenec a brouk …… 

7. Včelka Mája a …………..                           16. Káťa a ………………………. 

8. ……….. a Mat                                             17. Mach a ………………............ 

9. ……….. a Bobek                                         18. Ája a ………………………... 

 

 

 

 



Pověst vypráví o hodných skřítcích, kteří bydleli mezi lidmi a pomáhali jim. 

Jedním ze sídel těchto bytostí byl opuštěný kamenolom pod troskami hradu 

nedaleko Krnova. Prostředí bylo moc krásné, ale skřítkům se tam přestalo líbit a 

chtěli se odstěhovat. Jenomže stěhování skřítků, to není jenom tak! Museli si 

najít nový domov a tam je musel někdo převést. Nakonec se dočkali. Jednoho 

dne kolem lomu jel sedlák se žebřiňákem. Nejstarší ze skřítků povoz zastavil a 

poprosil sedláka, zda by je nepřestěhoval. Měl však jednu podmínku. Sedlák se 

po celou dobu cesty nesměl dozadu ohlédnout. S vidinou odměny souhlasil. Tak 

se všichni vydali na cestu. Zvědavost sedláka přemohla a na krátkou chvíli se za 

sebe ohlédnul. Vykulil oči samým překvapením, když na svém žebřiňáků viděl, 

jak se drobnými ručkami drží jeden skřítek za druhým. Rychle se otočil zpět. 

Dojeli na místo. Nejstarší skřítek se s sedlákem rozloučil. I přesto, že daný slib 

porušil, čekala ho v lomu velká odměna. Díky zlatu, které tam bylo se stal 

nejbohatším člověkem v celém okolí. 

 

b) Tvým posledním úkolem bude najít fotku tohoto zříceného hradu a nalepit jí 

na tuto stránku. 

 


