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Našel jsem ji. Tak tohle je ta vzácná mapa pokladu známého zlatokopa zvaného 
"Gold boy John", pomyslel jsem si při pohledu na již dosti chatrný cár papíru 
a zmocnil se mě pocit vzrušení. Na tuto chvíli jsem čekal od svých deseti let, kdy jsem 
poprvé slyšel příběh o hromadě zlata a kdy jsem se rozhodl poklad vypátrat. A to je 
důvod, proč teď mrznu na severozápadě amerického kontinentu, na poloostrově 

patřícím v současnosti USA a zvaném ………………………… A přestože "zlatá 

horečka" již dávno pominula, cítím kolem sebe tu naději, vzrušení, úspěch, ale 

i zklamání těch, kteří sem kdysi přijeli za vidinou zbohatnutí. Při pohledu do Johnovy 

mapy zjišťuji, že cesta bude dlouhá a nikterak jednoduchá. Takže věci a zásoby  

nutné na cestu a vyrážím. V cestě mi stojí horské štíty pohoří ……………………….., 

táhnoucího se severoamerickým kontinentem od severu až k jihu. Ale co je to tu  

napsáno? Nemohu to přečíst. Pomoz mi. ………………….naté hory. Výborně, mohu 

pokračovat. Takže směr …………………………… nížina obklopující Hudsonův záliv. 

Sem se dostanu přes ………………..…………………… vysočinu. Ale co je toto za 

značku? JZ. Poradíš mi? …………………………….. Jsem to ale nevzdělanec. 

A rychle tedy do oblasti Velkých stepí. Ale tady mi něco nesouhlasí. Hledím do 

mapy Severní Ameriky, ale název Velké stepi nemohu najít. Kam se mám vlastně 

vydat? ……………………………………………………. Teď mi John pěkně zamotal 

hlavu, ale na mě si jen tak nepřijde. Pokračuji dál na západ a hodlám si nějaký čas  

odpočinout v překrásné oblasti národního parku …………………………………………. 

(Žlutá skála), domova Médi Bédi, kterého však John nemohl ve své době znát. Plný 

nové síly spěchám dál na západ k pobřeží …………………………….. oceánu do   

…………………………..…… pohoří s nejvyšší horou Mt Rainier. John byl asi vášnivý  

cestovatel, neboť jeho (a teď i moje) další cesta směřuje do ………………………….. 

nížiny podél nejvodnatějšího toku Severní Ameriky. Tady jsem chvíli pobyl s místními 

rybáři a přes ……………………………… pohoří zamířil do …………………………….. 

nížiny pojmenované podle oceánu, při jehož pobřeží se nachází. Moje napětí stoupá, 

neboť se blíží konec mé cesty. Pospíchám proto ……………………………… nížinou 

podél Mexického zálivu a přes …………………….……………… plošinu se dostávám 

na místo označené v Johnově mapě červeným trojúhelníkem. Tímto místem je hora 

s nadmořskou výškou 5452 m, ale proč ten červený trojúhelník? Co na mapách 

označuje? ………………………. Takže poklad budu hledat na místě zvaném 

…………………………………….., ale to už bude jiný příběh. 

 



Další materiály k tématu najdete v učebnici a sešitě 


