Vodnická stezka
1
2

MĚSTSKÁ
KNIHOVNA BLOVICE

délka trasy cca 1,5 km

Každý správný vodník si umí ušít
boty. V noci při měsíčku si sedá
vodník Pacelík na strom u vody
a spravuje si rozbité boty, nebo si šije
nové. Najdi botu a zkus ji ušít jako on.
Když to dokážeš, dojdeš až na konec
vodnické cesty a nezabloudíš.
V Pacelíkově vodnickém království
žije mnoho poddaných ze světa zvířat. Žijí nejen ve vodě ale i na břehu,
mohou dokonce i létat nad vodou.
Vylušti hádanky Pacelíkovo služebníků a najdi jejich obrázky.
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V noci při úplňku, sedí vodník Pacelík na
vrbě u svého rybníčka a sleduje Rusalky
jak krásně a ladně tančí. Tu nejkrásnější,
která se při tanci jen lehce dotýká země,
si chce vybrat za ženu. Zkus se naučit
rusalčin taneček a zatanči si jako správná
víla. Dva kroky doprava, dva kroky
doleva, otočka.

Při nedělním úklidu si vodník Pacelík
nešťastně rozbil svůj nejoblíbenější
hrníček na dušičky. Střepy se rozlétly
po okolí. Prohlédni si hrníček, popojdi
20 kroků a najdi hledaný střep, aby si
mohl vodník hrníček slepit.
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Při obhlídce svého vodního hospodářství
ztratil Pacelík kouzelnou pentličku, která
dokáže přeměnit sumce na koníka. Pomoz
mu ji najít.
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Do Pacelíkova rybníčku se nastěhovala
zákeřná ryba, která ubližuje a utiskuje
všechny ostatní. Najdi obrázky ryb
a rozhodni, jaká do rybníku nepatří.
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V rozbitém hrníčku měl Pacelík schovaných
pět neposedných dušiček, které mu ulétly.
Pomoz je vodníkovi ulovit.
Při lovu musíš být úplně tiše, abys dušičky
nevyplašil.
V noci při úplňku si Pacelík rád zazpívá se
žabkami v jejich kvákacím sboru.
Dělá to potají, aby o něm žabičky zpěvačky
nevěděly a nestyděly se před ním zpívat.
Promění se v žabku a připojí se k nim.
Zkus se i ty proměnit v žabičku a udělej
5 žabích skoků dopředu a pět zpátky.
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Vodník Pacelík má velký problém
s rybím potěrem malých neposedných
rybiček. Nechtějí se od vodníka nechat
chytit. Vezmi prut a zkus chytit alespoň
jednu rybku.
Hurá, došel jsi až k Pacelíkovi domů.
Za to, že jsi po cestě nezabloudil
a pomohl vodníkovi, tě čeká odměna.
Jdi za žabkami a oni tě dovedou až ke
sladkému úkrytu.
Vezmi si jedno kouzelné cukrátko
a zapiš se do Vodnické knihy.
Líbila se Vám vodnická stezka?
Sdílejte s námi Vaše zážitky!

@ldblovice
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Před cestou si nezapomeň vytisknout mapu, nebo ji
vyzvednout v knihovně.
Prosíme Vás, nic ze stezky neodnášejte a neničte, aby si
stezku užili i ti, co půjdou po Vás.
Začátek stezky hledejte u rybníka Tampáku v Cecimě.
Stezka začíná od žabí tůňky, kde žijí malé kvákavé pomocnice
vodníka Pacelíka.

Popis cesty
Cesta je vyznačena barevnými fáborky. Tam kde najdete
2 fáborky vedle sebe, bude ukrytý vodník Pacelík s připraveným úkolem. Po cestě na Vás čeká 10 úkolů. Na konci cesty
dojdete až k vodníčkovi domů a tam na Vás čeká odměna.
Teď už víte vše a můžete se vydat na cestu. Přejeme Vám
hodně zdaru, vytrvalosti a důvtipu.

Jestli jste našli tůňku, můžete se vydat na cestu plnou
vodnických úkolů.
Vítáme Vás.
Než se vydáte na cestu, chceme Vás seznámit s vodníkem
neboli hastrmanem Pacelíkem. Víte, jak vodník vypadá?
Je to malinkatý zelený mužíček. Nejčastěji nosí zelené kalhoty
a kabátek se šosy, ze kterých mu pořád kape voda. Na hlavě
má klobouk ozdobený barevnými pentličkami. Je to moc hodný
hastrmánek. Bydlí v rybníce a stará se o všechny malé i velké
rybky a rybičky. Má s nimi spoustu práce. Celý den je Pacelík
v jednom kole, čistí vodu, aby se rybičkám dobře dýchalo
a cítili se u něj v rybníčku hezky. V noci po práci, nejraději při
měsíčku, sedí na vrbě a poslouchá žabí koncerty.
Ten kdo se vydá na cestu, nesmí mít strach z vody a vodníků,
musí si vykasat rukávy a být připraven přiložit ruku k dílu
a pomoc Pacelíkovi s jeho vodním hospodářstvím. Kdo dojde
až na konec stezky, přivítá ho Pacelík u sebe doma.

Vodnická stezka bude zpřístupněna
od středy 16. června do neděle 4. července.

Líbila se Vám vodnická stezka?
Sdílejte s námi Vaše zážitky!

@ldblovice

