Delší trasa: Od příjezdové cesty k farmě se dej vlevo.
Pak zahni vpravo do ulice Ke Srubům. Jdi stále touto ulicí.
Za sruby pokračuj rovně lesní cestou.
Až přijdeš k prvním domům, zahni ostře doprava.
Vpravo od cesty hledej velký kámen.

12. Náves
Svatý Jan Nepomucký,
nejvyšší vikář český.
Byl zajat a mučen,
z Karlova mostu svržen.
Stal se svatým patronem vod,
kdo se povodně bojí, je mu vhod.

10. Údolí Raků
Údolí Raků je stará osada.
Teče tam potok
a hezky to vypadá.
Stojí tam od roku 1929,
v tu chvíli tam začali i chaty stavět.
Raci už tam nežijí,
potok se tam rozvíjí.
Je tam i pomník se sedmi slovy,
odpověď na otázku ti rád poví.

Co drží sv. Jan Nepomucký?
ˇ

20 10

Gratuluji k dokončení, nad tebe lepšího není!
Už na tebe čeká poklad, hlavně neztrať tento doklad.

Tajenka - kratší trasa

Jak se celým jménem nazývá zastavěná oblast
Údolí Raků?
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Tajenka - prodloužení
V přírodě kolem Tehova se báječně
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Ve školním roce 2020/21 vytvořili páťáci (Bartošová I., Homolková E., Chýleová
V., Kazimourová E., Kočka K., Krutský T., Kubelka D., Mošová J., Neuwirth J.,
Plášková E., Pumpová K., Ruszová A., Ruszová J., Staněk J., Šedivá M., Turan
O.) s p. uč. Hercikovou. Hledačka vznikla za finančního přispění OÚ Tehov.
Projekt byl podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

11. Vrchol Hůry
Na jižní straně Tehova tam nejvyšší bod leží.
V lesích se tiše ukrývá,
výhledy stromy střeží.
Na severním svahu třešňový sad,
pohlédni do korun vzhůru.
Zahlédneš nebe jak safír snad,
tos objevil tehovskou Hůru.
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Na území Tehova leží jedno tajemné místo. Váže se k němu
ˇ
´
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V lese se vydej nahoru do kopce.
Druhou cestičkou zahni doprava. Přijdeš na hlavní cestu.
Tu přejdi a pokračuj stále stejným směrem vzhůru.
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Putování
Tehovem
za pokladem

28

30

Jaké barvy má tyč zabodnutá v těsné blízkosti vrcholu?
Pokračuj stejným směrem z kopce dolů (do propasti ne).
Až se cestička rozdvojí, dej se vlevo. Vyjdeš na velkou cestu
s výhledem na okolní obce. Dej se po hlavní cestě vpravo,dokud
nepřijdeš na louku s altánem. Pokračuj na náves.
Questing vyvinula nestátní nezisková organizace Vital Communities
ve Vermontu, USA, v roce 1995 a je vlastníkem příslušné obchodní známky.

Jsem školní sova. Hledačku se
mnou projdi a poklad najdi.

Hledačku lze přirovnat k šipkované. Můžeš si vybrat kratší
trasu (bez zastávek 10 a 11) nebo delší. Prodloužení (10, 11)
lze projít i samostatně.
Obtížnost hledačky: snadná
Délka hledačky: asi 2,5 hodiny kratší trasa (5 km), asi 3,5
hodiny delší trasa (8 km)
Vybavení na cestu: papír, tužka
Začátek hledačky: škola na návsi - konec hledačky: náves
Pro nalezení pokladu je třeba vyluštit tajenku. Pozorně sleduj
text! Vždy si přečti celý odstavec, než začneš luštit. Hledaná
slova doplň do čtverečků, písmeno s příslušným číslem pak
patří do tajenky.
Až tajenku vyluštíš, ukaž ji na obecním úřadě nebo v knihovně
a poklad je tvůj.
Provozní doba knihovny: Po-Čt 14-17:30, Pá 9-12,
obecního úřadu: Po 17-19; St 7-10 a 14-16

1. Škola

Nahoru po schodech půjdeme,
za bránou kostel hned najdeme.
Zlatá koule na kostelní věži
tajemství Tehova tam střeží.
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Přepiš příjmení a způsob, jakým
zemřel poslední zapsaný zemřelý
ve 2. světové válce.
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Vydej se nahoru do kopce, až dojdeš k altánu.

4. Altán

8
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U altánku lesní školka je,
hodně dětí si tu vyhraje.
V zimě se tu sáňkuje,
v létě se tu skotačí,
až nám dech nestačí.
Kolik kůlů podpírá altán?
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8. Lípa

14
4

Památný strom je lípa zdejší,
pocestné stínem konejší.
Stojí tu na kopci krásná, jediná,
kříž u ní hladomor připomíná.
Opiš písmena z kříže.
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Kterému zvířeti zakazuje nedaleká
cedulka vstup do trial parku?

5

Vracej se stejnou cestou zpět. Až přejdeš silnici, pokračuj
rovně kolem domů. Před stromořadím zahni doprava.
Pokud budeš mít v cestě vrata od ohrady, máš dovoleno je
přelézt. Projdi farmou až k mlékárně.
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9. Farma

Pokračuj stále dál směrem na Světice.
V obci máme Panský rybník,
možná tu sedával vodník.
Hlídal kachny a rybičky,
pak skočil do vodičky.

Jsou tu hlavně koně,
chováme je zákonně.
Krávy, ovce, ptáky,
máme je tu taky.
Nechybí i telata,
jsou to ještě mláďata.

Spočítej topoly rostoucí v
řadě u rybníka.

Která zvířata jsou na logu
farmy?

6. Panský rybník
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Pokračuj dál a na křižovatce se dej ulicí Hasičskou.
Za hasičskou zbrojnicí zahni vlevo a po úzkém chodníku stoupej
stále vzhůru. Až přijdeš k poli, dej se vlevo směrem k silnici. Tu
přejdi a pokračuj dál.

Jezdí tady trialisti,
na kole mají velké zkušenosti.
Vyskáčou se všichni dosti,
snad nezlámou si kosti.

Býval tu hrad postavený,
koncem 12. století založený.
Od roku 1547 opuštěný,
na stavby domů pak rozebraný.
Pod kostelem stojí zvonička,
pěkná je ta naše vesnička.

3. Hřbitov

Jaký obrázek je na obecním
hrobě?
´
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5. Trial park

2. Zvonička

Který předmět je nad nápisem na
zvoničce?

Zemřeli, abychom žili
a hodní na sebe byli.
Tak to dělejme
a čest jim vzdávejme.

Seběhni po louce dolů. Vydej se vlevo po chodníku.
Na konci nového chodníku přejdi silnici a jdi vlevo dolů směrem
na Světice.

Naše škola má pět tříd,
taky školku – nebyla tam dřív.
Stojí tu víc jak sto let,
je celá žlutá, poznáš ji hned.
Stojí totiž na návsi,
nemineš tu krabici.
Sečti číslice v letopočtu, který najdeš
nahoře na budově školy.

7. Pomník

Všude kolem mrtví spí
pod náhrobními kameny.
Květin a svíček na hrobech fůry,
svatý Jan Křtitel dívá se shůry.
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Jdi po hrázi rybníka na silnici.
Dej se vpravo po chodníku zpět do centra obce.
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Kratší trasa: Od příjezdové cesty k farmě se dej vpravo,
u schránek zahni doleva do ulice Slunečná
a pak první odbočkou vpravo do ulice Na Pahrbku.
Jdi kolem požární nádrže až na náves.

