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Geocaching s lichožrouty 

Stanislava Najmanová 

Všichni stále hledáme nové metody práce, snažíme se objevit cestu, jak děti nadchnout pro nějakou knížku a tím je přilákat ke 
čtení. V naší knihovně jsme zkusili spojit dvě na první pohled nesourodé aktivity. Čtení a geocaching. Ukázalo se, že jim to 
spolu báječně klape. 
            Pro nezasvěcené dodávám, že geocaching je hra na pomezí sportu a turistiky, která využívá navigační systém GPS k 
hledání pokladů. Kdo jsou lichožrouti, není třeba milovníkům knih vysvětlovat.  
            Pokud náhodou tápete, vřele vám doporučuji k přečtení stejnojmennou knížku Pavla Šruta. Nyní už mají lichožrouti své 
obdivovatele mezi dětmi z páté třídy ZŠ Na Daliborce v Hořicích, se kterými jsme se v pátek 7. října vydali po jejich stopě. 
Lichožrouti se živí ponožkami, nikdy ale neseberou celý pár, důsledně si vybírají jen jednu a dělají z párů licháče. Bydlí 
v našich domovech a my o jejich existenci nemáme ani ponětí, protože se drží zásady – být a nebýt viděn. A právě proto, že 
lichožrouti nejsou vidět, vytyčili nám trasu s 10 stanovišti pouze geografickými souřadnicemi. Děti musely nejprve najít 
důmyslně ukrytou krabičku, poté splnit zadaný úkol. Teprve pak získaly obrázek s postavou konkrétního lichožrouta. Tak jsme 
se seznámili s nejdůležitějšími postavami celé knížky, zároveň si všechny děti mohly zkusit navigování za pomoci GPS. 
Během 3,5 km dlouhé trasy jsme si přečetli i krátké úryvky a nastínili hlavní dějovou zápletku. Desátý úkol – vyrobit lichožrouta 
– zůstal dětem za nepovinný domácí úkol. K naší velké radosti se do vyrábění pustily s nadšením, a tak máme v knihovně 
nejen lichožrouty, ale také rockový klub Kilimadžáro, kde se scházejí ti nejnebezpečnější lichožroutí jedinci.  
            Upřímně musím dodat, že bez pomoci zapáleného milovníka geocachingu bychom náročnou přípravu nezvládli. Ale 
odezva dětí i jejich následný zájem nás přesvědčily, že snaha rozhodně nebyla zbytečná. 
  
            A jedna dobře míněná rada na závěr. Až přijedete do hořické knihovny, dávejte si dobrý pozor na své ponožky! 
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