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Jsou letní prázdniny. Eliška s Jakubem tráví společně prázdniny u dědečka 
a babičky a právě se rozhodli prozkoumat půdu jejich venkovského domu. 
Našli tam starou truhlu. „Jé, musíme ji otevřít,“ volá Jakub, „třeba tam 
bude něco zajímavého!“ „Buď opatrný, ať si do ní nepřivřeš prsty!“ nabádá 

ho Eliška. 

V truhle čekal na obě děti zajímavý nález. Mezi spoustou roztodivných 
věcí ležel starý pergamen. Jakub jej rozmotal, ale pergamen byl prázdný. 
Zklamaně mu vyčetl: „Ty nám toho asi moc neřekneš.“ V tu chvíli se perga-
men rozzářil a objevil se na něm nápis starobylým písmem: Co si přejete, 

abych vám řekl, mladý pane?

Tak začalo velké dobrodružství Elišky a Jakuba.
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HVĚZDY

NEJNOVěJŠÍ  
ZPRÁVY! YETTIHO 
STOPA V DOSAHU! 

SLEDUJTE  
HVĚZDY!

1: Jdi po cestě značené hvězdami.
2: Na konci cesty nalezneš stopu yettiho.
3: Stopu si vezmi k sobě.
4: Hvězdy na zpáteční cestě posbírej.

VYDÁŠ SE  
S NÁMI HLEDAT 

ČERSTVOU  
STOPU?
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VIDÍM,  
ŽE SE TI PODAŘILO ÚKOL 

ZVLÁDNOUT. TO MUSÍ 
BÝT PŘÍJEMNÝ POCIT, 
PŘEKONAT STRACH.

Bál ses ve tmě? 
Vybarvi si hvězdičky podle toho, jak moc ses bál/a.

(1 vybarvená hvězdička = vůbec, 5 hvězdiček = strašně moc)
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STOPOVANÁ

Musíme teď pozorně  
sledovat, kam vedou, snad najdeme  

další stopu!

Našli jsme stopy jedné z expedic, která se yettimu  
nejvíce přiblížila!

1: Rozdělte se na dvě skupiny.
2: První skupina chystá značky, druhá skupina  
    ji stopuje (první skupina vyrazí o 15 minut dříve  
    než druhá).

Dokážeš označit cestu  
skrz bludiště značkami  

ze stopované?
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Paráda, povedlo se ti 
vystopovat expedici! 
Děkujeme za pomoc.

Stopovací značky
Používají se různé – vyrobené z kamenů, klacků, slámy apod.  

Pro začátek si ukážeme ty klasické, se kterými se nejčastěji setkáš.
Značky můžete poskládat z kamenů či klacíků.

Jdi tímto směrem (doleva, doprava, rovně).

Jdi touto cestou, podle turistického značení.

Nechoď touto cestou.

Spěchej.

Pozor, nebezpečí!

Dopis tímto směrem asi 5 metrů.

Čekej. Další značení v cíli průzoru.


