
Čmelák (latinsky bombus) zmizel. Ztratil se a nikdo netuší kam a proč. 
Z louky za vesnicí od minulého roku náhle zmizeli čmeláci. Přitom jich tu vždycky
bývalo spousta. Co to způsobilo? Výpovědi svědků se rozcházejí. Jak se dopátrat
pravdy? Místní starosta povolal na pomoc detektivy. Je potřeba vydat se do vsi,
obejít tamní usedlíky, sesbírat informace a důkazy, vypátrat podezřelé a určit
viníky. Podaří se vám to?

Hledá se bombus je originální detektivní dobrodružství pro zhruba 2–5členné týmy hráčů ve věku od 11
let. Pro žáky 5.–8. ročníků může být vhodnou alternativou k výukovému programu či námětem na školní
výlet.

Čas programu: 2–4 hodiny
Cílová skupina: 5.–8. ročník ZŠ

Místo začátku a konce programu:
park Kraví hora, Brno

Optimální počet účastníků:
Ideální jsou 3členné skupiny, pro komfort (aby nedocházelo ke kumulaci přílišného počtu žáků na jednom
stanovišti). Doporučujeme účast s jednou třídou (cca 30 dětí – 10 tříčlenných skupin).

Požadavky na účastníky: 
Jeden plně nabitý mobilní telefon s připojením na internet pro každou skupinu (datová náročnost cca 20
MB), psací potřeby, papír, předem stažené a vytištěné šifry, svačina, pití, oděv a obuv do terénu.
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spolupracuje ve skupině na řešení logických úloh,
chápe význam hmyzu v přírodě (opylování, součást potravního řetězce…),
seznámí se s důvody ohrožení a úbytku hmyzu,
seznámí se se zástupci kriticky ohrožených druhů hmyzu,
uvádí způsoby a prvky, jakými lze podpořit diverzitu hmyzu v krajině, některé z nich si v reálu
prohlédne (broukoviště, hmyzí hotel, vodní plochy, neposečené pásy…),
chápe význam mrtvého dřeva a vodních ploch ve městech,
jmenuje zástupce hmyzu žijícího v mrtvém dřevě,
přiřadí larvy vodního hmyzu k dospělcům,
prohlédne si hmyzí hotel a pozná názvy některých našich druhů včel samotářek,
seznámí se s životním cyklem modráska hořcového,
seřadí správně potravní řetězec,
vyvodí řešení zadaného detektivního případu analýzou získaných informací a jejich seřazením do
logické posloupnosti.

CÍLE PROGRAMU
Environmentální rozměr programu
Hra seznamuje žáky s významem hmyzu a příčinami jeho ohrožení. Vede je k uvědomění, jaké lidské
činnosti mohou ohrožovat hmyz a způsobit jejich úbytek. Ukazuje jim možnosti, jak mohou hmyz chránit.
Žáci se při hře seznamují s konkrétními druhy hmyzu a jejich životními nároky a dozvídají se zajímavosti ze
světa hmyzu. 

Výstupy
Žák/dítě:
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O PROGRAMU
Čeká vás přibližně 3hodinové dobrodružství v Brně na Kraví hoře. Vzhledem ke zvolené lokalitě je
bezpečné nechat pracovat i týmy žáků samostatně (budou se pohybovat pouze na území parku). Úkolem
detektivního týmu bude navštívit co nejvíce z 9 stanovišť, vyřešit logické úkoly, které jsou na nich
umístěné, a získat odpověď na zásadní otázku Proč se ztratil bombus? Týmy získávají za řešení úkolů body.
Na konci hry si budou moci srovnat své výsledky nejen s ostatními kamarády či spolužáky z dalších týmů,
kteří hráli společně s nimi, ale i se všemi týmy, které hru již odehrály. Hra tak atraktivní a hravou formou
seznamuje žáky se zajímavostmi z říše hmyzu a důvody ohrožení hmyzu.

kompetence k učení
kompetence k řešení problémů
kompetence občanské

ZAŘAZENÍ DLE RVP
Průřezové téma
Environmentální výchova / Ekosystémy, Základní podmínky života, Lidské aktivity a problémy životního
prostředí, Vztah člověka k prostředí
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda – Přírodopis – Biologie živočichů – Základy ekologie
Rozvíjené klíčové kompetence

kompetence komunikativní
kompetence sociální a personální
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JAK SE NA HRU SE TŘÍDOU PŘIPRAVIT?
Informace ke hře naleznete také přímo na stránkách hry.

Motivace hry
Hra je motivována detektivním příběhem, kdy tým detektivů pátrá po příčině zmizení čmeláků v jedné
vesnici. Týmy budou procházet různými stanovišti umístěnými po Kraví hoře. Na konci hry dají dohromady
získané indicie a pokusí se vyřešit detektivní případ. 
 

Čeká vás přibližně 3hodinové dobrodružství (nachodit můžete cca 2–3 km) v Brně na Kraví hoře. Vzhledem
ke zvolené lokalitě je bezpečné nechat pracovat i týmy žáků samostatně (budou se pohybovat pouze na
území parku). Úkolem detektivního týmu bude navštívit co nejvíce z 9 stanovišť, vyřešit logické úkoly,
které jsou na nich umístěné a získat odpověď na zásadní otázku Proč se ztratil bombus?

Poslouchejte, hledejte, hrajte a prozkoumejte zblízka svět ukrytý pod stébly trávy.
Týmy získávají za řešení úkolů body. Na konci hry si budou moci srovnat své
výsledky nejen s ostatními kamarády, kteří hráli společně s nimi (třeba ze stejné
třídy), ale i se všemi týmy, které hru již odehrály.

Telefon je zdrojem části informací (například o příběhu nebo umístění stanovišť). Velká část hry nicméně
probíhá mimo malý prostor displeje. Bude třeba objevovat, kombinovat a spolupracovat.

1 plně nabitý mobilní telefon s připojením na internet (datová náročnost hry je cca 20 MB),
psací potřeby a papír,
předem stažené a vytištěné materiály (ke stažení zde), konkrétně

svačina, pití, oděv a obuv do terénu pro každého účastníka

vytisknutá mapa pro organizátory s vyznačenými stanovišti.

CO BUDETE KE HŘE POTŘEBOVAT?
Do každého týmu:

 - 4 šifry,
- tabulka na zapisování důvodů zmizení čmeláků,
- mapa stanovišť pro část Pátrání,
- souhrn výpovědí jednotlivých svědků – tento poslední list si u sebe ponechává učitel/organizátor a rozdá
jej účastníkům až na posledním stanovišti (v případě potřeby),

 

Pro učitele/organizátora:

JAK ZAČÍT?
Registrace týmů se provádí zde. Je možné ji provést až na místě nebo už s předstihem ve škole.
Pro registraci je potřeba uvést jednu e-mailovou adresu, na kterou budou následně zaslány přihlašovací
údaje. Hra je koncipovaná pro týmy hráčů o cca 2–5 členech. Z naší zkušenosti je ideální tým tříčlenný – při
vyšším počtu již všechni žáci nevidí pohodlně na displej telefonu při čtení zadání stanovišť.

Hra začíná v okamžiku, kdy vystoupíte z tramvaje č. 4 na zastávce Náměstí Míru.
Hru spustíte na úvodní stránce, kam tým vyplní své přihlašovací jméno a heslo zaslané na uvedenou 
e-mailovou adresu.

https://trails.cryptomania.cz/bombus/o-hre/
https://trails.cryptomania.cz/bombus/wp-content/uploads/sites/78/2021/04/bombus_materialy_kestazeni2.pdf
https://www.lipka.cz/soubory/mapa-bombus-pro-ucitele--f14164.png
https://trails.cryptomania.cz/bombus/registrace-tymu/
https://trails.cryptomania.cz/bombus/
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registrace týmů a přihlášení do hry,
poslech úvodního příběhu (oboje možno udělat již předem ve škole, příběh naleznete na odkazu zde),
týmy zjistí, kde hledat úvodní stanoviště („U starosty“, na mapě pro organizátory označeno červeně).

Část Úvod obsahuje pouze jedno stanoviště. Po jeho vyřešení se otevře část Pátrání.
Začínají zde všechny týmy společně.
Lze využít k vysvětlení a ujasnění pravidel se všemi týmy a k ukázce, jak se jednotlivá stanoviště budou
plnit.
Rozdání šifer do týmů.
Po splnění prvního úkolu zde týmy získají seznam možných důvodů, které mohly vést ke zmizení
čmeláků. Ty je dobré rozdat i vytištěné na papíře, aby se jim s nimi lépe pracovalo. V průběhu hry
budou na každém stanovišti získávat výpovědi jednotlivých svědků (indicie), které jim pomohou
postupně vylučovat jednotlivé důvody, až nakonec budou moci určit správný důvod, který ke zmizení
čmeláků vedl.

Po splnění úvodního stanoviště se mohou týmy již jednotlivě podle rychlosti vydávat na další
stanoviště z části Pátrání. Jejich pořadí si mohou sami zvolit. 
Část Pátrání obsahuje šest stanovišť (označených jako A–F). Týmy vidí jejich umístění na mapě a
mohou je řešit v libovolném pořadí.
Po splnění (nebo přeskočení) stanovišť v části Pátrání je možné ukončit hru odehráním části Rozuzlení.
V případě potřeby (např. časové tísně) je možné přejít k cílovému stanovišti po splnění alespoň 4
libovolných stanovišť části Pátrání.

Rozuzlení je závěrečná část se dvěma stanovišti (na mapě pro učitele jsou označena modře).
Otevřou se až po splnění/přeskočení stanovišť z části Pátrání.
Na posledním z nich by měli žáci na základě získaných indicií rozluštit detektivní případ

PRAVIDLA A PRŮBĚH HRY
Pravidla hry můžete nalézt na stránkách hry, kde si je jednotlivé týmy mohou přečíst.
 

Postup hry
Hra je rozdělena do tří částí: Úvod, Pátrání a Rozuzlení. Doporučený postup:
 
1. Zastávka Náměstí Míru

 
2. Stanoviště Úvod

 
3. Část Pátrání

 
4. Část Rozuzlení 

https://trails.cryptomania.cz/bombus/pribeh/
https://trails.cryptomania.cz/bombus/o-hre/
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Každé stanoviště po Vás bude chtít nejprve ověřit, že se nacházíte na správném místě – provedete to
zadáním přístupového kódu (jedná se o odpověď na nějakou otázku např. „Jakou barvu má lavička
před vámi?“). Jde vždy o jedno slovo nebo číslo (na diakritice nezáleží).
Po odemčení stanoviště je možné si poslechnout nebo přečíst část příběhu.
Každé stanoviště obsahuje jeden úkol. Většinou je možné jej úspěšně splnit pouze na místě, kde se
stanoviště nachází.
Výsledkem každého úkolu je jedno smysluplné slovo nebo číslo, jež je heslem, které tým zapíše do
telefonu.
Za vyřešení získáte jako odměnu 10 bodů. A také indicie k rozuzlení záhady.
Pokud si nevíte rady, ke každému stanovišti můžete získat nápovědu, za stanoviště vyřešené s
nápovědou získáte pouze 5 bodů.
Každé stanoviště lze i přeskočit. Nezískáte body, ale získáte indicie k rozuzlení záhady.

JAK POSTUPOVAT NA STANOVIŠTI

DOPORUČENÍ PRO ORGANIZÁTORY
Vyhraďte si dostatek času 
Samotná hra zabere cca 2–3 hodiny. Na lokalitě se však nachází další zajímavé herní prvky, hřiště apod.,
které mohou obzvláště hravější žáky lákat. Doporučujeme proto vyhradit si čas i na to, aby žáci měli
možnost prozkoumat Kraví horu a pohrát si. Z naší zkušenosti také mohou některá stanoviště zabrat delší
čas, protože žáci chtějí některé úkoly plnit opakovaně. Vyplatí se proto počítat na celou akci s delším
časem než se samotnými 2–3 hodinami na hru, abyste nebyli zbytečně tlačení časem a mohli jste si pobyt
na místě v klidu užít. Na místě je možné strávit i půlku dne a udělat si z akce celodenní výlet.

Můžete nejprve prozkoumat areál
Hru je možné odstartovat hned po vystoupení na zastávce Náměstí Míru. Je ale možné nejdříve s žáky
obejít areál a dát jim na začátku chvíli času pohrát si na hřišti a prozkoumat místní prvky, aby se pak již
tolik nezdržovali při hře.

Vytiskněte si mapu a šifry
Všechny šifry budou mít žáci i v mobilu, doporučujeme však pro pohodlnost si je vytisknout a rozdat.
Učitelům doporučujeme vytisknout si mapu pro organizátory, aby věděli, kde se nachází jednotlivá
stanoviště. (U stanoviště B mají žáci za úkol projít trasu, po které hledají schovaný hmyz. V mapě pro
organizátory je vyznačen i konec trasy jako bod Bx, pro přehled učitele a kontrolu, aby žáci nešli příliš
daleko).

https://www.lipka.cz/soubory/mapa-bombus-pro-ucitele--f14164.png


Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno
www.lipka.cz/zahmyzem-skoly

Ujistěte se, že všichni chápou pravidla
Pravidla hry si mohou žáci nastudovat sami, jsou však trochu složitější. Než týmy vypustíte k samostatné
práci, doporučujeme na začátku hry se všemi pravidla projít a ujistit se, že jim všichni rozumí a vědí, jak
postupovat.

Jeden mobil do týmu
Důrazně doporučujeme, aby v jednom týmu pracovali žáci pouze na jednom telefonu a nepřihlašoval se
nikdo další ze stejného týmu na dalším telefonu pod stejným jménem. Vzniká pak nesoulad v týmu,
zmatky při zapisování výsledků apod.

Možnost využití hry „pro mladší“ 
Máte-li obavu, že pro některé týmy bude řešení příliš náročné, je možné využít hru určenou pro mladší
děti Dobrodružství v říši hmyzu (obzvláště pokud jde například o smíšené třídy, kde jsou i mladší žáci).
Některé úkoly a prvky zůstávají stejné, mnohé úkoly jsou však jednodušší a odpadá zde složité řešení
detektivky a sbírání indicií. Některé úkoly jednodušší hry však vyžadují přítomnost dospělého.

Možnost přeskočení stanovišť
V případě, že některý z týmů výrazně nestíhá, je možné po absolvování 4 stanovišť z
části Pátrání další stanoviště přeskočit a jít přímo k cíli, aby měl tým možnost
dokončit hru. (Považujeme pro žáky za lepší, když mají možnost dorazit do cíle i s
méně splněnými stanovišti, než když musí odejít v půlce hry).

Můžete využít vytištěný Souhrn výpovědí svědků
Doporučujeme, aby se organizátor včas před koncem hry přesunul na závěrečné stanoviště (Divočina).
Pokud zde účastníci tápou v rozuzlení detektivního příběhu, může jim nabídnout vytištěný Souhrn
výpovědí jednotlivých svědků, kde jsou přehledně vypsány jednotlivé výpovědi.

Možnost poslechu příběhů i po skončení hry
Hra umožňuje i po jejím skončení vracet se na jejích stránkách k jednotlivým částem příběhu a využít je k
další práci.

https://trails.cryptomania.cz/hmyz/

