
OBJEV KRAJ, RAŠEK RÁJ! 

Projekt je rozdělen do tří okruhů a dvou obtížností: 

1) Raškovice - Pražmo  

- nejkratší okruh - 7 Rašek 

- doporučený začátek trasy - autobusová zastávka - Vyšní Lhoty, u mostu. 

- doporučený konec trasy - autobusová zastávka - Raškovice, hotel Ondráš. 

- pracovní listy z oblastí: přírodopis, čeština, matematika, dějepis, zeměpis 

 

2) Skalice  

- okruh je situován v oblasti národní přírodní památky Skalická Morávka, obsahuje 

10 Rašek, dá se ujít za 2,5 - 3 hod. 

- prosím upozorněte žáky, že jde o procházku v přírodě - jsou možné štípance od 

různého hmyzu (repelent určitě s sebou).  

- doporučený začátek trasy: autobusová zastávka - Skalice, Záhoří (dbejte 

opatrnosti, k první Rašce půjdete chvíli po cestě!) 

- doporučený konec trasy: autobusová zastávka -  Dobrá, VÚHŽ 

- na tomto okruhu je nutná důsledná příprava mapy - Rašky jsou umístěny v 

blízkosti cestiček v lese, ale mapy.cz navigují přes oficiální cesty. Proto je nutná 

navigace (v mobilu, například mapy.cz), která přesně určí polohu místa s tím, že si 

pomocí přístroje pouze kontrolujete směr. 

- pracovní listy jsou nejobtížnější, práce s počítačem nutností. Volte klidně úroveň 

nižší pro I. stupeň.  

- oblasti: přírodopis, dějepis, zeměpis, matematika, angličtina 

 

3) Morávka 

- nejdelší okruh - 11 Rašek 

- dá se ujít za 3 hod. 

- doporučený začátek trasy: autobusová zastávka - Morávka, Lipové 

- doporučený konec trasy: autobusová zastávka -  Morávka, střed 

- pracovní listy z oblastí: dějepis, zeměpis, čeština, matematika, angličtina 

 

Obtížnost I. stupeň - vhodné pro 3. - 5. třídu 

Obtížnost II. stupeň - vhodné pro 6. - 9. třídu 

 

Postup: 

1) Zvolte si okruh a obtížnost. 



2) Stáhnete si pracovní listy, které se dotýkají různých oblastí (zeměpis, 

přírodopis, dějepis) ze stránky https://www.zsraskovice.cz/objev-kraj-rasek-

raj/ 

3) Po vypracování úkolů vám vzejde souřadnice. Některé pracovní listy vyžadují 

vyhledávání informací na internetu. Z tohoto důvodu doporučujeme mít po ruce 

zařízení s připojením.  

4) Pro třídy se nám osvědčilo zadat práci ve skupinkách. Každá skupina řeší jiný 

pracovní list.  

5) Vyluštěné souřadnice zadejte do ověřovače na našich stránkách ve formátu, 

například: 49.1234567 18.1234567 (pouze ve stupních, pro zavedení do GPSky 

(přístroje) je nutné souřadnici převést do příslušného formátu - do navigace v 

mapy.cz lze zadávat vyluštěný formát bez nutnosti dalšího převodu) 

Odkaz na ověřovač souřadnic na našich stránkách: 

https://www.zsraskovice.cz/objev-kraj-rasek-raj/hlavni-stranka/) 

 

Odkaz na převodník souřadnic: 

http://www.bobson.cz/stranky/blog/11/prepocet.html 

6) Jakmile budete mít všechny souřadnice daného okruhu, vytvoříte si trasu 

zadáním souřadnic na stránkách, například: https://mapy.cz/. Fotonávod - viz 

další příloha. 

7) Okruh si vytiskněte a můžete se vydat na cestu. 

8) Na každém místě dané souřadnice se nachází ukrytá krabička = Raška. 

9) Místo, kde je ukrytá, vám napoví kromě GPS souřadnice také nápověda na konci 

každého pracovního listu. Vyluštěné souřadnice a nápovědy si můžete vypsat do 

předpřipraveného listu ( ke stažení na našich stránkách). Tento seznam mějte při 

hledání vždy s sebou. 

10) Jakmile krabičku najdete, vytáhněte notýsek v ní ukrytý. Do něj napište datum, 

svou třídu a školu. Jednotlivci zapíší datum a své jméno/přezdívku.  

11) Rašku pak ukryjte a zamaskujte na to samé místo, aby další účastníci měli stejné 

podmínky jako vy. 

 

!!!UPOZORNĚNÍ!!!:  

Rašky vždy hledáme pouze v případě, že nás nikdo mimo naši třídu nevidí. Pokud se někdo 

jiný nachází v blízkosti, Rašky nehledáme a ani na ně neupozorňujeme. Nechceme, aby 

nám někdo Rašky záměrně ukradl, a tím znemožnil dalším účastníkům Rašku najít. Raději 

si dejte pauzu a vyčkejte, až vás nikdo neuvidí. Rašky vracíme pak vždy na stejné místo. 

Jelikož se pohybujeme v přírodě, tak se chováme ohleduplně a nic neničíme!  

Pokud by se stalo, že Rašku nelze najít, napište, prosím, na email rasekraj@seznam.cz. 

Ozvěte se i v případě, že Raška bude jakkoliv zničena, pohozena nebo uvnitř prázdná.  

https://www.zsraskovice.cz/objev-kraj-rasek-raj/
https://www.zsraskovice.cz/objev-kraj-rasek-raj/
https://www.zsraskovice.cz/objev-kraj-rasek-raj/hlavni-stranka/
http://www.bobson.cz/stranky/blog/11/prepocet.html
https://mapy.cz/zakladni?x=18.3427072&y=49.6967680&z=11
mailto:rasekraj@seznam.cz


 

Rádi bychom vás také poprosili o zpětnou vazbu po absolvování jakéhokoliv okruhu. 

Zajímá nás, například: obtížnost pracovních listů, nalezení Rašky dle nápovědy, dojem z 

trasy a jednotlivých stanovišť.  

 

 

Hezkou zábavou a hodně štěstí při hledání! 

 

 

  


