
Hledání pokladu 

Velikonoce jsou jedním z nejvýznamnějších svátků oslavujících zmrtvýchvstání Ježíše 

Krista. Zároveň jde také o období lidových tradic spojených s vítáním jara. K jednotlivým 

dnům se vážou i některé pověry a tyto dny jsou také spojovány s magickými silami. To platí  

i o Velkém pátku. V tento den se mají otevírat hory, které vydávají poklady. To je jen jedna 

z pověr vztahující se k pátku. A právě touto událostí se nechali inspirovat zástupci školního 

parlamentu, když vymýšleli akci na duben. 

Hledání pokladu byla soutěž jak pro jednotlivce, tak pro malé skupiny žáků toužimské 

základní školy ve dnech 11. – 16. dubna 2019. Úkolem hledačů pokladu bylo rozluštit 

postupně jednotlivé indicie, které směřovaly k některým vyučujícím. Zároveň si také vyluštili 

heslo, které danému učiteli museli sdělit. Za odměnu získali jeden dílek mapy a další indicii, 

která žáky směřovala k dalšímu z pedagogů. Tímto způsobem žáci obešli osm stanovišť, a 

získali tak osm dílků mapy. Tu část, na které byl vyznačený poklad, dostali samozřejmě až 

jako poslední. Nyní zbývalo už jen seskládat mapu dohromady. To byl pro některé skupinky 

daleko těžší úkol než luštění různých šifer během hry. Nakonec se ale šikovným žákům mapy 

podařilo poskládat. Následovalo ještě pár dohadů, která část školy je v mapce znázorněna, ale 

nakonec všichni místo pokladu odhalili. Naše „jeskyně“ ukrývala poklad ve formě malé 

sladké odměny pro každého odvážlivce, který se na cestu plnou indicií a šifer vydal a došel 

zdárně až k samému cíli.  

Hledání pokladu byla opravdu podařená akce s velmi kladnými ohlasy jak od žáků, tak 

od vyučujících. Žáci během přestávek luštili rébusy, křížovky, snažili se zdolat morseovku, 

nebo si třeba procvičili abecedu. Sháněli další a další indicie a části mapy, až se kolikrát do 

luštění zabrali tak moc, že přeslechli i zvonění upozorňující na konec přestávky.  

Za školní parlament 

L. Nesvadbová, J. Hudec 

 


