
Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice,  
příspěvková organizace 

 
 

Životická trasa 

PRACOVNÍ LIST SOUTĚŽÍCÍHO 

 

Jméno: ……………………………………………… 

Kategorie (zakroužkuj):  MŠ  1-3. třída ZŠ  4-5 třída ZŠ 

 

Napište odpovědi: 

Stanoviště č. 1.:  

 

 

Stanoviště č. 2.:  

 

 

Stanoviště č. 3.:  

 

 

 

Stanoviště č. 4.:  

 

 

 

Stanoviště č. 5.:  

 

 

Stanoviště č. 6.:  



Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice,  
příspěvková organizace 

 
 

Stanoviště č. 7.:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis ke stanovištím na Životické trase: 

1. Stanoviště – Stavidlo – Pustějovský rybník 

- Z Hladkých Životic se vydejte směrem na Pustějov. Na konci cyklostezky odbočte 

doprava. Na rozcestí se vydejte vlevo a po hrázi rybníka až ke stavidlu – rybářská bouda. 

Úkol 

2. Stanoviště – lavička 

- Z hlavního nádraží v Hl. Životicích projděte podchodem na druhou stranu kolejí, pak 

doprava po chodníčku podél kolejí směr Suchdol.  Lavička – úkol. 

3. Stanoviště – Náměstíčko 

- Nachází se v centru obce před budovou obecního úřadu. Úkol 

4.  Stanoviště – Obecní dřevěnice za fotbalovým hřištěm 

- Od obchodu Jednota přes most rovně do slepé ulice – Kujavská. Za fotbalovým hřištěm 

vlevo. Úkol 

5. Stanoviště – pod mostem dálničního přivaděče 

- Od školy směrem na Fulnek, za výrobnou lahůdek Illík doprava a za mostem doleva po 

Malé straně směr Fulnek. Pod mostem – úkol. 

6. Stanoviště – splav 

- Od autobusové zastávky rozcestí na kukačce, křižovatka na Pustějov a Hladké Životice. Po 

místní komunikaci podél potoku splav. Úkol 

7. Stanoviště – Domeček – školní zahrada 

- Splň úkol a pracovní list odevzdej do poštovní schránky před vchodem do MŠ. 

 

Kontaktní e-mail pro zasílání fotografií:  miculkova@zshlzivotice.cz 

Vyplněný pracovní list vhoďte do poštovní schránky před vchodem do MŠ. 

Je slosovatelný. 
 



Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice,  
příspěvková organizace 

 

Přespolní trasa 

PRACOVNÍ LIST SOUTĚŽÍCÍHO 

 

Jméno: ……………………………………………… 

Kategorie (zakroužkuj):  MŠ  1-3. třída ZŠ  4-5 třída ZŠ 

Odpověď na úkol č.1: 

 

 

Odpověď na úkol č.2: 

 

 

Odpověď na úkol č.3: 

 

 

Odpověď na úkol č.4: 

 

 

Odpověď na úkol č.5: 

 

Odpověď na úkol č.6: 

 

Odpověď na bonusový úkol č.7: 

 

Odpověď na bonusový úkol č.8: 

 

Odpověď na bonusový úkol č.9: 

  



Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice,  
příspěvková organizace 

 
 

 

Stanoviště úkolů: 

Úkol č.1: Fulnek – Žákovský háj (místo, kde za svého působení ve Fulneku učil své žáky Jan 

Ámos Komenský) doporučuji vyjít od náměstí po schodech kolem Černé věže k dolnímu 

zámku a pak stále do kopce cestou vpravo, asi po 400 m vede opět vpravo lesní cesta 

k Žákovskému háji, kde je pomník J.A.Komenského – vhodné i s kočárkem nebo po červené 

lesními serpentýnami 

Úkol č. 2: Stachovice – Stachovický vrch (kopec nad Stachovicemi navazující na Zámecký 

vrch nad Fulnekem) pro ty, kteří neví kudy se na místo dostat doporučuji vyjít z fulneckého 

náměstí po modré turistické značce přes Zámecký vrch, je to cca 3,5 km dlouhá procházka 

nebo na konci Stachovic po malé straně směrem k Fulneku od Bahňáku (oplocený rybník)po 

louce vyjít kopec 

Úkol č.3: Kujavy – jírovce (kaštany) za fotbalovým hřištěm (u mateřské školy) u fotbalového 

hřiště je i volně přístupné dětské hřiště 

Úkol č.4: Pustějov – Pustějovská jezera (součást přírodní rezervace Poodří) u pustějovského 

hřiště za železniční tratí jsou tzv. Pustějovská jezera, k úkolu přejdete po dřevěných lávkách 

Úkol č.5: Velké Albrechtice - Vodní tvrz (dnes už jen zachovalý vodní příkop naplněný vodou 

s ostrůvkem uprostřed zarostlý stromy) nachází se uprostřed obce asi 3 km od Bílovce poblíž 

kostela cca 300 m 

Úkol č.6: Bravinné – Větrný mlýn (zrekonstruovaný větrný mlýn, celoroční možnost 

prohlídky, v současné době dočasně uzavřen) stojí v poli u obce Bravinné, v části Dolní Nový Dvůr 

směr Požaha 

Bonusový úkol č. 7: u Pustějovských jezer cestou ke 4. úkolu 

Bonusový úkol č. 8: na turistické trase z Fulneku na Stachovický vrch 

Bonusový úkol č. 9: křižovatka lesních cest u Bahňáku (na konci Stachovic po malé straně 

směrem na Fulnek, pod Stachovickým vrchem) 

Bonusové úkoly jsou náhradní úkoly na delší trase na Stachovický vrch a také u Pustějovských 

jezer, aby měli šanci i děti z MŠ, pro které by tato vzdálenost mohla být moc velká. Nemusí 

být tudíž splněno všech 9 úkolů, ale jen 6. 

Prosíme, aby se všichni účastníci soutěže chovali v přírodě ohleduplně a tiše. Je čas hnízdění 

a rození mláďat. Děkujeme. 

 

Kontaktní e-mail pro zasílání fotografií:  spanihelova@zshlzivotice.cz 

Vyplněný pracovní list vhoďte do poštovní schránky před vchodem do MŠ. 

Je slosovatelný. 


