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MOTTO  ETAPOVÉ  HRY 
 

Děti si hrály v lese a zapomněly zde knížku plnou pohádek. Knížka zůstala 
otevřená a tak ji našli broučci žijící v tomto lese. Začali knížku prolézat a 
prožívat příběhy v knize popsané. 

A protože i my jsme nyní po dobu tábora broučky, budeme hrát etapovou 
hru a jednotlivé etapy se budou podobat částem vám známých pohádek, 
večerníčků nebo seriálů. 

 
 
 

ROZDĚLENÍ DO ETAPOVÉ HRY 
 

Soutěží oddíly č. 9 až 16. Družiny jsou podle chatiček, v nichž děti bydlí, 
tzn. že chatička = družina 

 
Oddíl Chlapci D ěvčata 
  9. oddíl Komáři Mušky 
10. oddíl Čmeláci Vosy  
11. oddíl Pavoučci Vážky  
12. oddíl Chrousti Světlušky 
13. oddíl Tesaříci Mandelinky 
14. oddíl Otakárci Včelky 
15. oddíl Cvrčci Berušky 
16. oddíl Mravenci Kobylky 

 
 
 
 

1. etapa 
TOM A JERRY 

 

Všichni hrdinové tohoto seriálu jsou samozřejmě šikovní a neobyčejně 
hbití, což si i my prokážeme v netradičním branném závodě v lese. 
 
 

2. etapa 
Ferda mravenec 

 
Každá družina je jedno mraveniště a na hřišti v Janově se ukáže 

v jednotlivých soutěžích – v šeptané štafetě, bottocrossu i dalších 
soutěžích, které z mravenišť je to nejlepší.  
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3. etapa 

Mach A šebestová 
 

Mach a Šebestová si přejí být na výstavě, ale protože ztratili kouzelné 
sluchátko, musíme nyní výstavu udělat sami. 
 
 

4. etapa 
Putování za hernem 

 

V televizním seriálu „Šípy Robina Hooda“ se objevoval vládce lesa 
HERN, který měl všemocnou sílu. Proto i my musíme za tmy navštívit 
tohoto vládce lesa a udobřit si jej, aby nás ochraňoval ve svém lese. Hern 
na důkaz své přízně dá každému, kdo jej navštíví magický váček. 
 
 

5. etapa 
rákosníček 

 

Rákosníčkovi z jeho rybníčku uplavaly všechny rybky do velikého 
rybníka. Proto mu je pomůžeme všechny pochytat. 
 
 

6. etapa 
MAxipes fík 

 

Maxipes Fík se stal kapitánem na lodi a musí co nejrychleji doplout se svým 
mužstvem přes oceán. 

My jsme nyní jeho mužstvo – plavčíci – a na lodi (nafouknuté pneumatice) co 
nejrychleji proplujeme danou trasu. 
 
 

7. etapa 
Krtek v zoo 

 

Krtek se dostal do ZOO, kde se snaží najít nejhezčí zvířátko z těch, 
které tam chovají. Kde by jsme ale my vzali v táboře ZOO ? Tak si jej 
uděláme sami. 

Každá družina si připraví masky nějakého zvířátka chovaného v ZOO, 
které předvede a napodobí. 
 


