
 
(NEJEN) Prázdninová výzva – 35 úkolů  

(NEJEN) na 7 dní prázdnin 
Pravidla: 
 Úkoly jsou zveřejněny také na stránce http://www.rapsach.cz/tom/akce_nejblizsi.htm včetně možnosti 

jejich stažení ve formátu PDF. 

 Nejprve si úkoly přečti, a pak si vyber, které začneš plnit. Pozor – některé zaberou i více dní! 

 Splněný úkol (pokud možno s dokumentací fotkou nebo videem) vlož do skupiny 

https://www.facebook.com/groups/756802321938250, nebo pošli na můj messenger, v případě 

nejvyšší nouze na mail karel.snetina@seznam.cz. 

 Úkoly budou vyhodnocovány každý den večer a ve skupině se objeví přehledná tabulka výsledků. 

 Úkolů můžeš (ba musíš, pokud chceš vyhrát) splnit i více za den. 

 Nejde o rychlost ani počet splněných úkolů, ale počet bodů. Vítězem se stane ten, kdo jich 28. března 

2021 ve 20 hodin bude mít nejvíc. 

 Pokud by se stalo, že bude mít víc účastníků stejný počet bodů, budou všichni na stejném místě. 

Výzvy za 1 bod 
1. 5 minut dělej planking. Pokud nevíš, co to je, podívej se SEM: 

https://www.theglobeandmail.com/resizer/e2P0Eu9t1YgOlW-

T_cRMkdXELp8=/2048x0/filters:quality(80)/arc-anglerfish-tgam-prod-

tgam.s3.amazonaws.com/public/TFNCQAP3PRCCDAPGBVTDQAACJE. 

2. Napiš v morseovce své jméno. 

3. Vyskákej 20 schodů po jedné noze. Zvol nohu hned na začátek a poté neměnit! 

4. Vyfoť mrak na obloze, který ti připomíná nějakou věc, zvíře nebo osobu. 

5. Vyfoť se v ústní roušce se svými sourozenci (kdo nemá sourozence, může se svou sestřenicí/bratrancem 

nebo nejlepším kamarádem/kamarádkou). 
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Výzvy za 2 body 
1. Vystřihni co nejdelší pruh papíru z archu o velikosti A4. 

2. Zkus sestavit příběh alespoň z pěti vět, které na sebe navazují. Všechna slova ve větách začínají na 

libovolné, ale stejné písmenko. Např.:  Pan Prchlý prodal paní Pšeničkové půl párku. Každá z pěti vět 

musí mít alespoň 5 slov. 

3. Najdi strom, který lze obejmout rukama i nohama. Vyskoč na kmen a vydrž na něm viset alespoň 

minutu. 

4. Umývej doma po celý den špinavé nádobí. 

5. Vytvoř co nejdelší dráhu pro kuličku / míček. Natoč to pak na video a sdílej ve skupině Práčata online. 

Výzvy za 3 body 
1. Udrž míč ve vzduchu. Alespoň 15x se ho dotkni (kop, hlavička, hruď…) bez toho, aby spadl na zem. 

2. Na 10 minut si připni kolíčky na prádlo na uši. 

3. „Hoď a jdi!“. Na rovné cestě si vezmi šišku, hoď ji co nejdál před sebe a poté dojdi tam, kam šiška 

dopadla. Pak odkrokuj, jak daleko jsi došel/došla po pěti hodech. 

4. Macarát jeskynní je vzácný slepý obojživelník, kterému se říká lidská ryba. Nemá pigment a vypadá jako 

had s nožičkami a dračí hlavou. Žije v krasových jeskyních a podzemních vodách Dinárského krasu 

(Slovinsko, Bosna a Hercegovina). Pojď si na něj zahrát. Nech si zavázat oči šátkem a zkus si po slepu 

uvázat tkaničky u obou bot na kličku. Pokud se ti to povede, jsi pravý macarát! 

5. Zkus sestavit čtyři věty, kde jsou všechna slova pouze jednoslabičná. Např.: „Pan Tau šel bos.“ Každá 

věta musí mít alespoň 4 slova. Nemusí na sebe navazovat, ale musí dávat smysl. 

Výzvy za 5 bodů 
1. Teraz už mi fôry neidú cez pery, stojím s dlhou viadzankou cez rôzné prôsery… 

Tuhle slovenskou verzi známé české písničky „spáchal“ Kapitán Kid. Tvým úkolem je zjistit, jak se 

písnička jmenuje v češtině a kdo je jejím autorem. 

2. Tref se kamínkem či šiškou ze vzdálenosti 5 metrů do čtverce 1x1 metr vyrobeného např. z provazu 

nebo klacků. Pokud se trefíš 10x z 20 pokusů, jsi borec! Platí pouze první dotek kamínku nebo šišky. 

Pokud se do čtverce dostanou až odrazem od země, nebo čehokoliv jiného, jde o chybný pokus. 

3. VEM HRAČKU VEN! Někdy je těžké odtrhnout se od hraní s oblíbenou hračkou a vyrazit ven. Zkus vzít 

hračku s sebou a vyfoť ji v nějakém pěkném kousku přírody.  

4. Pusť si jakékoli hudební album a kompletně si ho poslechni. 

5. Zameť nebo vysaj celý byt/dům. A třeba ne jen jednou a naposledy. 

Výzvy za 10 bodů 
1. Nakresli komiks o Práčatech, který se bude skládat alespoň z osmi obrázků. Pokud nejsi členem oddílu, 

tak třeba o svých kamarádech, rodině apod. 

2. Každý den po dobu celého týdne po ránu cvič alespoň 10 minut, nebo čtyři dny v týdnu ráno i večer 10 

minut. 

3. Celý den nehraj hry na telefonu a počítači, ani jiných zařízeních. Povoleny jsou deskovky, karty, zkrátka 

hry naživo. 

4. Slož básničku, ve které se budou vyskytovat tato čtyři slova: slon, kolo, turista, Rapšach. Dokážeš to? 

5. Po dobu 48 hodin nejez ani nepij nic sladkého. Ovoce je dovoleno. 

  



Výzvy za 15 bodů 
1. Zjisti, jaké jsi keltské znamení a najdi tento strom v přírodě. Keltskému horoskopu se také říká 

Stromoskop a nalezneš ho ZDE: http://www.shaman.cz/keltove/stromoskop/. Strom vyfoť a pošli do 

skupiny. Pak několika větami popiš, zda na tebe horoskop sedí, nebo je úplně mimo… 

2. Vyfoť své okolí, popř. svou rodinu a uprav fotku do stylu obrazu. Použij třeba TENTO online nástroj: 

https://www.befunky.com/create/photo-to-art/. 

3. Měj ruce v kapsách – nesmíš se ani poškrábat. Pro děti do 15 let včetně 2 hodiny, pro starší 3 hodiny. 

4. Vytvoř si masku nějaké pohádkové, filmové nebo nadpřirozené postavy. 

5. Poskládej origami. Najdi si v knížce nebo na internetu návod, jak přeměnit list papíru v nějaké zvíře, či 

jinou věc, sežeň si barevný papír a zkoušej skládat. Ale musí to být něco originálního, co nebude mít 

nikdo jiný! Výhodu mají samozřejmě ti, kteří začnou jako první… Fotku pošli do skupiny. 

Výzvy za 20 bodů 
1. Vyrob si jojo. Je mnoho způsobů, můžeš použít víčka od sklenic, stará CDčka nebo tradiční dřevo. Určitě 

se ti některý způsob povede. Pokud je ti do 10 let včetně, tak ti s výrobou mohou pomoct rodiče. 

Jakmile budeš mít jojo vyrobené, podmínkou splnění tohoto úkolu je navinout ho minimálně 5x v 

jednom zátahu. To znamená, že se 5x musí vrátit zpět k ruce alespoň na vzdálenost dlaně. Celková 

délka provázku je 90 cm. Pokud si s výrobou joja nevíš rady, tady najdeš návod: 

https://ceskykutil.cz/clanek-18131-dame-si-soutez-jo-jo-jasne. 

2. Vyfotografuj venku alespoň 20 různých bylin a dřevin. Pak urči, o jaké rostliny se jedná a svůj „herbář“ 

pošli do skupiny. 

3. Ujeď na kole alespoň dvakrát tolik kilometrů než kolik ti je let. Starším přes 40 let stačí ujet alespoň 50 

kilometrů. Jako důkaz nahraj svou trasu pomocí „Stopaře“ v aplikaci https://mapy.cz, nebo si nainstaluj 

aplikaci Relive na https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.relive.reliveapp&hl=cs&gl=US. Ze 

své výpravy pořiď alespoň 5 fotografií. 

4. Najdi hezkou zvířecí stopu (klidně i od tvého psa) a odlij ji do sádry. Pokud nevíš jak, návod je třeba na 

https://liborcermak.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=388333  

5. Vyraz s celou rodinou na výpravu. Měla by být dlouhá alespoň 10 kilometrů. Z výpravy pořizuj 

fotodokumentaci a napiš o ní poutavý zápis alespoň na půl stránky formátu A4. 

 

 

 Kája 
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