
A TEĎ UŽ POJĎME ZAČÍT! OBRAŤ STRÁNKU…

JAK SE TO HRAJE? ÚKOL: DORUČIT DOPISY

ÚKOL: NAŽKA A BOŽENKA

VZHŮRU ZA DOBRODRUŽSTVÍM

ÚKOLY

ROZHODNUTÍ A CESTY

SYMBOL SPÁNKU

Klapík je mladý čapí listonoš, který žije s rodiči a bratříčkem v poklidné vesničce jménem Jeřabín. Svou práci 
má moc rád, protože si díky ní může povídat s ostatními obyvateli, procházet se krásnou krajinou a pomáhat 
svým přátelům. Klapík je veselý, laskavý a každý den vyráží se srdcem na dlani s radostí potkávat nové lidi. 
A Klapíkem se teď staneš… ty! To ty teď budeš listonošem dobrodruhem!

DOPISY VE TVÉ BRAŠNĚ

NAŽKA A BOŽENKA

Když v levém horním rohu obrázku nalezneš tento symbol spánku , znamená to, že je načase si od čtení 
trochu odpočinout. Ve svém dobrodružství můžeš pokračovat, až budeš chtít, z místa, kde jsi přestal.

Jsi listonoš, a tak je tvým úkolem doručovat zásilky lidem po celém okolí.  
Brašna je plná a každý dopis v ní je zárukou nového dobrodružství!

Tví přátelé se chystají přestěhovat z Jeřabína k moři. Ale nejprve by chtěli nalézt některé věci, které se jim 
v okolí poztrácely. Možná bys jim mohl pomoci!

V tomto dobrodružství jsi hlavním hrdinou ty. To ty se musíš rozhodovat, co dělat a kterou cestou se vydat. 
Podle toho, jak se rozhodneš, pak nalistuješ stránku se symbolem odpovídající barvy a čísla. Některé symboly 
jsou ale v obrázcích tak trochu schované, tak měj oči na šťopkách!

Například pokud uvidíš tento symbol s číslem , nalistuj si žlutou záložku a jdi na obrázek s odpovídajícím 
číslem.

DOPLŇKOVÝ ÚKOL: DŮLEŽITÉ ZÁSILKY
Čas od času ti některý z vesničanů předá k doručení důležitou zásilku.

TVŮJ ÚKOL: Zjistit, kde se nachází adresát této zásilky, a předat mu ji.
Pokud uvidíš v levé části obrázku tento symbol , znamená to, že si zde můžeš s vesničanem promluvit 
a předat mu jeho důležitou zásilku. Je ale opravdu on tím adresátem důležité zásilky, kterou neseš? To musíš 
rozhodnout sám.
Pokud nalezneš toho správného vesničana, nalistuj si záložku se symbolem důležité zásilky  a najdi 
tam odpovídající obrázek vesničana. Pokud to není ten správný vesničan, nic se neděje, pokračuj dál ve hře.
Aby to bylo snazší, použij seznam na druhé stránce vpravo nahoře. Kolik dopisů se ti podaří doručit, záleží 
na tom, koho po cestě potkáš.
Během plnění základního úkolu můžeš pracovat i na doplňkovém úkolu, pokud chceš. Pokud se ti doplňkový 
úkol zdá příliš těžký, nic se neděje, třeba se k němu můžeš vrátit později, až budeš připraven na další výzvu.

Poté, co doručíš  

všechny důležité zásilky, jdi na        .

DOPISY VE TVÉ BRAŠNĚ DOPLŇKOVÝ ÚKOL: DŮLEŽITÉ ZÁSILKY

18 věcí

předána 
Klapíkovi

doručena 
adresátovi

DVA KAMARÁDI

PAN ZAHRADNÍČEK

TOMÍK

KALI

PAN ZLATUŠKA

MAXIM

NIKOLA

JAKUB A HUGO

ANETA

ANIČKA

JOHANKA

Josefína

LEONA

LUDVÍK

MARIE

MÍNA

prsten s rubínem

kurkuma

čtyřlístek

kladivo

vodové barvy

fotbalový míč

jablko v cukrové polevě

psí obojek

růžová sluchátka

tento seznam si můžete stáhnout na www.rexhry.cz a vytisknout.

MYŠka

NAĎA

PAN BRUMLA

PAN MÁCHAL

PAVLÍNA

PETR

TýNA

ZUZANKA

Až doručíš  
všechnu poštu  
pro tento den,  

nalistuj si záložku  
se symbolem   

na stránce I.

Poté, co nalezneš 
vše, nalistuj 
si záložku se 
symbolem   
na stránce K.

desková hra

sluneční brýle

pestrobarevné pírko

pytlík se sazenicemi

síťka

kovová lucerna

kniha básní

babiččiny záhady

obraz

POZNÁMKA PRO DOSPĚLÉ
Tahle knížka není obyčejný komiks. Je to napůl knížka a napůl hra. Váš malý čtenář 

se vydá na dobrodružství a sám si určuje, co bude dělat a kudy se vydá.
Příběh začíná na začátku knihy, ale čtenář bude brzy muset učinit první z rozhodnutí,  

která jej pošlou na různé stránky.
Jelikož je příběh rozvětvený, může čtenář zkoumat různorodé cesty pokaždé, když začne své dobrodružství nanovo.

Doporučujeme vám, abyste dělali čtenáři na jeho cestě za dobrodružstvím společnost. 
Buď můžete předčítat vy jemu, nebo vám může předčítat on.


