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Milé děti,  

máte před sebou soubor nápadů a úkolů k realizaci, které souvisí 

s dobrodružným příběhem Výlet do země snů. 

Možná jste ho již přečetli, nebo ho teprve čtete. Možná Vám ho předčítají 

rodiče.  Mnoho věcí v příběhu je ale pravdivých a vy si je můžete vyzkoušet. 

Pokud je pro Vás úkol příliš složitý, běžte a poproste někoho o pomoc. Věřte 

tomu, že ve dvou je to snadnější a navíc je to větší zábava. 

Tak směle do toho a dobře se bavte… 

Veronika Galusová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©Tato kniha a jej í  pří lohy jsou autorským dílem. Jakékoliv  š íření nebo poskytování třet ím osobám bez souhlasu autorky je 

zakázáno.  Děkuji  za pochopení a respektování tohoto sdělení.  
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               Jednoduché chlebové placky    
 

Děti v knize Výlet do země snů jedly chlebové placky.  

A jak se takové placky vyrábí? 

 Dozor dospělé osoby vhodný!                        Jak na to? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co budeš potřebovat? 

1. Hrnek polohrubé mouky (pšeničné, 

kukuřičné nebo špaldové) 

2. Voda – půl hrnku 

3. Olej 

4. Mísa na hnětení těsta 

5. Pánev  

 

1.   Do mísy dej mouku s vodou a pečlivě těsto 

promíchej.  

2.   Z těsta vyrob cca 8 kuliček. Jednotlivé kuličky 

rozmačkej na placky.  

3.   Placky opeč po obou stranách na pánvi na malém 

množství oleje. 

Jíst se dají samotné nebo jemně posolené, či se směsí 

masa nebo zeleniny.  

Dobrou chuť! 

ÚKOL  1 
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Co budeš potřebovat? 

1. starý papír - například z kartónových 

krabic, balicí papír, hedvábný papír atd. 

Novinový papír je nevhodný. 

2. mísu na papírové těsto mixér, stačí ruční, 

ponorný 

3. dvě desky na lisování 

4. savou látku 

5. rozličné závaží 

6. lisované rostlinky, obrázky z časopisů, 

barevné nitě a provázky nebo útržky 

papírků na ozdobu (není nutné) 

 

Dozor dospělé osoby vhodný!                                          Jak na to? 

1. Suchý starý papír natrháme na malé kousky, vložíme do mísy a zalijeme 

vodou. Papír necháme ve vodě měknout asi 12-24 hodin.   

2. Rozmočený papír rozmixujeme i s vodou na kaši. Barvu můžeme upravit 

přidáním jakékoliv rozpustné barvy. Papírové těsto můžeme také oživit lístky 

květin, kousky nití nebo kousíčky barevného papíru a obrázků z časopisů, ale 

tyto přísady vmícháme až do hotové hmoty.   

3. Připravíme si podkladovou desku, nejlépe velké kuchyňské prkénko, na ni 

rozprostřeme savou látku a na látku položíme list čistého balicího papíru.   

4. Papírovou hmotu lehce vymačkáme a na připravenou desku s látkou a 

papírem ji rozprostřeme ve vrstvě silné asi 3 mm. Papírové těsto můžeme 

rozprostřít rovnou do požadovaného tvaru a hotový papír potom nemusíme 

stříhat.   

5. Chceme-li náš papír nějak ozdobit, učiníme tak před zatížením. Na hmotu 

můžeme třeba ledabyle rozmístit barevné okvětní lístky nebo nitě a 

lisovanou rostlinku, př. čtyřlístek pro štěstí.   

6. Naši hmotu potom přikryjeme savým papírem, látkou a destičkou a 

rovnoměrně zatížíme závažím, např. knihami, nádobou s vodou apod., takto 

lisujeme několik hodin.   

7. Z vylisovaného papíru sejmeme závaží a sušíme třeba na topení. Nakonec 

vložíme hotový papír mezi dva čisté suché listy papíru a dosušíme 

žehličkou. 
 

 

                       Výroba ručního papíru 

Kniha osudu měla stránky vyrobeny z ručního papíru. Zkus 

ho vyrobit i ty. 

  

 

- 

  

 

 

 

 

ÚKOL  2 

Víte, že… Papír byl znám již ve staré Číně? Za 

jeho objevitele je pokládán pan Cchaj Lun, 

který jeho výrobu zdokonalil a zlevnil. Své 

papírové těsto připravoval z vláken rostlin, kůry 

stromů, lýka a starých hadrů. Po nějaké době 

hotové těsto rozprostíral na jemná síta a sušil.  
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                                                           Runové písmo – zapiš si své tajnosti  

 

 

 

 

                                                                                                                                  Vyluštíš to? 

 

Použij vikingskou abecedu jako klíč: 

 

ÚKOL  3 

Podle legendy daroval runové písmo lidem ODIN – otec Bohů. Vikingové se k runovému písmu chovali s velkou úctou a 
věřili, že má magickou sílu. Runy jsou většinou vytesány do kamene, ale nacházejí se i na kostech, dřevu a na 
předmětech denní potřeby. Runy sloužily k označení nádob i osobních věcí. Obchodníci runovým písmem 
zaznamenávali své záznamy o prodeji zboží. Válečníci zdobili své zbraně runami a věřili, že takto budou v boji silnější a 
nepřátelské šípy se jim vyhnou. Vikingská abeceda je často nazývána futhark podle prvních šesti znaků původní  
24znakové abecedy.  

 

Pozor, pro některá písmena se používá stejný znak. Pravý význam 

odhalíte až při čtení textu. Musí dávat smysl. 

Knihomol a Paní Purpurového moře znají tajemství 

magického runového písma. Zkus rozluštit nápis 

v šedém rámečku. 



Veronika Galusová, Výlet do země snů   - www.detska-kniha.net     str. 6 

 

 

 Vyrob si svého brouka                                              
 

Dozor dospělé osoby vhodný!                                                                 Jak na to? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚKOL  4 

Co budeš potřebovat? 

1. bílé a barevné čtvrtky papíru 

2. tužka 

3. nůžky 

4. lepidlo, tavicí pistole 

5. fixy 

6. brčka – 6kusů 

1) Vyrobte tělo brouka - čtvrtku si přeložte po délce napůl. Na přeložený papír 

si tužkou předkreslete půlkruh jako těla budoucího brouka. Vystřihněte a 

rozložte. V místě, kde bude hlava, uprostřed nastřihněte tělíčko zhruba do 

půlky. Rozstřihnuté konce přes sebe přeložte tak, aby se tělo brouka 

prohnulo a zalepte. 

2) Hlava brouka – vystřihněte ze čtvrtky trojúhelník a jeho konce zaoblete. 

Z jedné strany ho do půlky nastřihněte. Rozstřihnuté konce přes sebe 

přeložte tak, aby se tělo brouka prohnulo a zalepte. 

3) Křídla – vystřihněte tvar dle své představy. Aby byla křídla stejná, namalujte 

si tvar na přehnutou čtvrtku a vystřihněte obě křídla najednou. Křídla na 

sebe můžete vrstvit, vznikne tak dojem krovek. 

4) Tykadla, kusadla a oči – vystřihněte z barevného papíru dle vaší fantazie. 

Oči můžete domalovat fixami.  

5) Tři páry nohou – vystřihněte 6 proužků, nejlépe z vlnitého papíru a nalepte 

je zespodu na tělo brouka. Aby výtvor dobře stál, můžete nožky podlepit 

brčky, která zkrátíte na potřebnou délku (tady je lépe použít tavnou pistoli). 
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               Pokus se zvukem - kmitání    
 

Brouci v knize Výlet do země snů dokáží vyluzovat zvláštní píseň díky kmitání nohou. Jak je to možné? 

Kmitavý pohyb těles je takový pohyb, kdy se těleso nebo jeho část opakovaně vrací do výchozí polohy. Kmitání velice úzce 

souvisí se zvukem.  Pokud chcete libovolný zvuk slyšet, je nutné, aby se předmět dokázal dostatečně rozkmitat.  

Co budeš potřebovat?  

1. 30 cm plastové pravítko  

2. desku stolu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚKOL  5 

Jak je možné, že slyšíme, jak pravítko 

kmitá? Pohybující se volný konec 

pravítka naráží na molekuly vzduchu a 

rozkmitává je. Pravidelnými pohyby 

nahoru a dolů pravítko molekuly vzduchu 

buď stláčí k sobě (zahušťuje je), nebo 

rozhání od sebe (zřeďuje je). Takto se 

vytváří zvláštní zvukové vlny, které 

vniknou do vašeho ucha a rozkmitají 

v něm bubínek a středoušní kůstky. Ve 

speciálních orgánech se přemění 

mechanické kmity na elektrické impulsy, 

které nám mozek předá jako zvukový 

vjem.   

Pokud  

Dozor dospělé osoby vhodný!                                          Jak na to? 

1.  Pravítko položte na stůl – jedna polovina leží na stole a druhá přečnívá 

přes okraj stolu. 

2. Jednou rukou přitlačujte pravítko ke stolu a druhou rukou opatrně, aby 

nedošlo ke zlomení, zvedněte do výšky opačný konec pravítka. 

3. V nejvyšším možném bodě pravítko uvolněte a poslouchejte zvuk, který 

jeho kmitáním vzniká. 

4. Pokus několikrát zopakujte a vznikající zvuky porovnávejte. Jsou stejné, 

nebo se liší? Zvuk můžete změnit tím, že změníte podmínky pokusu, 

např. posuňte pravítko tak, aby delší konec přečníval. 

 

 

 

Zdroj inspirace: Pokusy doma  http://kmd-trinec.blogspot.cz/ 

 

http://kmd-trinec.blogspot.cz/
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                                     Bludiště 

 

V knize musel Toník překonat hodně překážek, aby opět našel svou sestru. Dokážeš pomoci Toníkovi a 
najdeš cestu za Adélkou na Purpurový ostrov? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚKOL  6 
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                                                                          Bola – vyrob si vrhací zbraň 

Knihomolovi muži používali k boji proti chórům bolu. Cílem bylo spoutat broukům nohy a zabránit tak, aby 

vyluzovali nebezpečnou píseň.               

  
 

 

                                                                                   Jak na to? 

1. Z novinového papíru vytvořte 3 koule (vždy ze 3 novinových papírů jednu 

kouli). TIP: Pro zvýšení efektu hodu je možné zamotat do novin drobný kámen 

(asi 2cm velký). 

2. Každou kouli obmotejte jedním provázkem a 

svažte tak, aby vám zbyl vždy jeden konec 

provázku dlouhý asi 1m. 

3. Všechny tři provázky s koulemi srovnejte na 

stejnou délku a svažte.  

 

 

Co budeš potřebovat? 

1. Novinový papír (min. 9 dvojlistů) 

2. Provázek (3x170 cm) 

3. Nůžky 

Bola je primitivní vrhací zbraň. Tvoří jí dvě nebo tři závaží na konci asi 

1m dlouhých provázcích. Používá se k lovu drobnější zvěře – zajíců, 

kolouchů, větších ptáků atd. Lovec roztočí zbraň nad hlavou a ve 

vysoké rychlosti jí vrhne na cíl. Provázky zvíře obtočí, spoutají a lovec 

ho může snadno dostihnout. Zkuste si bolu vyrobit i vy! 

 

ÚKOL  7 
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           Optický klam 

 

 

                                                                                                                           

 

Co vidíš?   

 

 

 

ÚKOL  8 

Jsou čáry rovné nebo křivé?      

Pro kontrolu přilož pravítko. 

 

Kolik nohou má slon? 

Aby Paní Purpurového moře dopravila své lidi a chóry na pevninu, připravila pro Knihomola lest. Vytvořila iluzi, že 

z ostrova na pevninu přijíždí velké množství lodí. Nájemní žoldáci tak bojovali na pobřeží s přeludy a naši hrdinové 

mohli nepozorovaně cestovat do vnitrozemí Země snů. Občas se stane i nám, že vidíme něco jiného, než bychom 

vidět měli. Říká se tomu optický klam. 

 

Optický klam je falešné posuzování optických jevů především vlivem prostředí. Spočívá 

v matoucím nebo nesprávném vnímání obrazu. To co vidíme, mozek vyhodnotí prostě 

jinak než ve skutečnosti. Vyzkoušejte si to sami na sobě…. 

Kolik tváří vidíš? 

Řešení: 2 tváře z profilu, 5 nohou, čáry jsou rovné 
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                                   Křížovka 
 

       

1       
        

 

2                               
  

      

3             
      

      

4           
       

         

5           
    

        

6             
    

        

7               
   

         

8               
  

      

9           
       

    

10                 
      

  

11                       
     

     

12             
       

     

13             
       14                     

        

                   1 Jaké zvíře chrání výpravu brouků před nebezpečím? 8 Jít na pomoc - jinými slovy.         

2 Na které místo vede Kočičák svou chráněnku? 9 Co vyluzovali chórové třením nohou?       

3 
Co dala Sybila svým lidem, aby je ochránila před kouzlem temného 
pána? 10 Uveď jméno temného pána.         

4 
Jak se jmenuje zcestovalý přítel otce Josty, který doprovází Toníka na 
cestě za Sybilou? 11 Kde bydlel Josta?           

5 Kdo prchal ze sídelního města před hněvem Knihomola? 12 Jakou vrhací zbraň používali žoldáci, aby umlčeli zpěv chórů? 

6 Jak se jmenovala Toníkova sestra (zdrobněle)? 13 Místo, kde při cestě ze Skalního města našla karavana zdroj vody.  

7 Napiš jméno mluvícího kocoura. 14 Kam člověka zavede zpěv chórů?       

     

ÚKOL  9 

Četl jsi pozorně? Pokud ano, budeš znát 

odpovědi na všechny otázky v křížovce. 

Co nebudeš vědět, vyhledej ve svém  

e-booku. 
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                      Bludiště - počítání do dvaceti  
 

 

 

 

ÚKOL  10 

 

Dokážeš pomoci 

Sybile a najdeš cestu 

ke Knize Osudu? 

Vytiskněte si 

pracovní list a 

vybarvěte políčka, 

jejichž výsledek se 

rovná 8. Najdete tak 

tu pravou cestu. 

 


