Obtížnost questu: vhodná pro děti i jejich rodiče a návštěvníky školy
Délka questu: 30 minut
Vybavení: tento quest, tužka
Start a cíl: Vchod školy
Časové omezení: Tento quest je možno projít jen ve školním roce po dohodě se sekretariátem školy
Vyplňování questu: postupně odpovídejte na hádanky a do tajenky na konci zapište příslušná
písmenka podle čísel v jednotlivých políčkách

Vítej u nás na základce,
tady to jde všem vždy hladce!
Chceš vědět, kdo, kde tu sídlí?
Chceš najít svou třídu?
Najít svého kamaráda,
koupit si, co máš moc rád/a?
Potom přesně pro tebe tu jest
naše hra, co říká se jí QUEST.

Kdo tě školou provede?
No přece já, školní maskot VALENŤÁK!

Když do vestibulu prve vstoupíš,
okem mrkni doprava,
je tu neskutečná výstava!!!!

Snem všech sportovců je pohár vítězů,
mám pocit, že ze stupňů vítězů tu neslezu!
Na protější stěně se zas tančí
a tady hnedle prvním úkolem začni!
Najdi v keramickém obrazu jméno autora a u něj rok, kdy dílo vytvořil. Jsou to dvě číslice. Sečti je a
vepiš do tajenky.
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Naše cesta pokračuje dále.
Před tebou atrium může uvítat i krále, 
ty se ale dej doleva, kolem šaten, skříněk pospěš si
až do Večerníčku dostaneš se!
To ráj našich nejmenších dětí,
kde pohádky máme na paměti!
A tady druhý úkol na tě čeká!
Jaké dvě barvy se nejčastěji vyskytují na dopravních značkách, které jsou nakresleny na konci této
chodby?
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Po schodech vyjdi o jedno patro výš a procházej touto chodbou zpět.
Po pravé straně tříd plno nás tu čeká,
ale pozor vlevo, ať tě nevyleká!
Nejprve o našem městě informací dosti
a pak hned naše školní osobnosti.
Nemusíš se vůbec bát,
nemůžou ti nahnat strach,
Valeňťák je teď tvůj brach!
Prohlédni si dveře na levé straně této chodby a do tajenky vepiš? Kdo sídlí ve druhých dveřích.
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Na konci chodby schodiště opět vynoří se,
tudy k dalším třídám skoro „v nebi“ dostaneš se.
Ty ale vyhni se jim tentokrát a do leva se dej,
ale nikdy tudy neběhej!
Před tebou je „jazykovka“,
kde nesmí se pít malinovka.
Tato chodba školní družiny je háj
a na konci Tě čeká hladových ráj. 
Zde konečně si radost můžeš udělat,
ale peníze tu nesmíš padělat!
Co tu najdeš?
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Za skleněnou clonou umyvadel zástup,
to abys po obědě mohl dostat nášup!
Kolik umyvadel tu celkem stojí?

_______
3 8

12

Jídelna je hnedle napravo, ty ale do leva se dej
a druhý stupeň už více nehledej!
Dlouhá chodba plná tříd a kabinetů
proběhnem to tady v cukuletu.
Uprostřed chodby napravo je učebna dvou speciálních předmětů .Kterých?
UČEBNA
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Na konci této chodby za prosklenými dveřmi je velký nástěnný obraz.
Vývoj světa je tu v kostce,
zejména však obratlovce.
V cíli nám tam stojí sám
a říká si světa pán.
Je to vývoj
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Projdi dřevěnými prosklenými dveřmi naproti schodiště.
V tomto křídle sportovci se činí,
pro jejich tělo je to dobrodiní.
Projdi chodbou, potkáš šatny,
v posilovně budeš zdatný,
nebude to houby platný!
Který kabinet najdeš na této chodbě?
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Na konci této chodby se dej po schodech dolů.
Sejdeš dolů pod schody,
prosím žádné nehody.
Vlevo tělocvičny najdeš,
Ty ale vpravo projdeš.
Čeká tě chodba dlouhá,
ty ale doleva až za roh k dveřím,
zvládneš to,
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já ti věřím.
Projdi dvoukřídlými dveřmi a pokračuj v přízemí skleněnými dveřmi.
Chodbou se tu dejte dál,
hned najdete tu tříd pár.
Učebna fyziky tu je,
ta tu navždy zůstane.
Za ní je hned kuchyňka,
samá varná plotýnka.
Děti si tu rády vaří,
většinou se tu i snaží.
Kdo sídlí v posledním kabinetu vlevo?
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Za skleněnými dveřmi vlevo,
bývá školník*, žádné dřevo.
Kolem jeho dveří skříněk řady,
nevidím tu žádné vady.
Vpravo už tu chodbu znáš
končíme tu právě včas!
Děkuji vám za váš čas 
Po prohlídce už je jasné, jaký geometrický tvar má půdorys naší školy.
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Teď už školu projdeš zpaměti.
Po kom škola jmenuje se budeš mít už v paměti.
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*

výměníková stanice, hlavní uzávěr vody – zde má dílnu i školník

