Chodníkom
Druidov
Kto sú Druidi? Tie záhadné bytosti, ktoré kráčali aj po
tejto zemi.
Odpoveď je ukrytá v tajničke.
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Aby si vylúštil tajničku, musíš prejsť chodníkom Druidov a splniť úlohy
na zastaveniach vyznačených v mapke. Pozorne čítaj text a riaď sa
pokynmi. Na konci cesty nájdeš poklad, ktorý ti možno zmení život .

HĽADAČKA

OBTIAŽNOSŤ HĽADAČKY:
Fyzicky a intelektuálne mierne náročná, vhodná pre deti v sprievode rodičov, mládež
aj seniorov.

DĹŽKA HĽADAČKY:
2 km, cca 60 minút + 50 minút na spiatočnú cestu.

KDE:
Okolie obce Drienica, vzdialené cca 4,5 km po hlavnej ceste od centra mesta Sabinov.
Hľadačka je vedená po asfaltovej a poľnej ceste, po trávnatom povrchu a v lese.

SEZÓNNOSŤ:
Hľadačka je prístupná celoročne, v zime aj na bežkách.

VYBAVENIE NA CESTU:
Papier, ceruzka (pero), bezplatná aplikácia Pl@ntNet na rozpoznanie rastlín
stiahnutá v mobile (aplikáciu si môžete stiahnuť na www.tajnyzivotmesta.sk alebo
cez Google Play či App Store)

ZAČIATOK HĽADAČKY:
Parkovisko pred obecným úradom v obci Drienica.

ŠTARTUJEME:
Otoč sa tvárou k ceste a vykroč po nej smerom hore(vľavo). Na prvej
križovatke odboč cez mostík ponad potok doprava a pokračuj ďalej po
asfaltovej ceste popod nadjazd. Všimol si si, čo je napísané na šípke,
pripevnenej na zábradlí mostíka? Čo ak to budeš neskôr potrebovať?

1. Vpravo je sad plný stromov.
Na jar omámia ťa svojou vôňou.
V jeseni zas pochutnáš si, na utešených plodoch červenkastej krásy.
Do tajničky napíš názov stromov o ktorých si čítal. V sade ich je najviac.
Druhé písmeno názvu stromu napíš do 2. okienka výslednej tajničky.
Naľavo je tiché miesto.
Keď sa pozrieš, aj sám vieš to, že sa tu kričať nepatrí.
Dušiam, čo tu spočinuli, či už v máji a či v júli, lístie stromov ševelí.
Stromy sú dva a veľmi vysoké. Ich list má tvar srdca a kvety nádherne
voňajú. Včelám dávajú nektár a ľudí liečia. Strom sa volá
Prvé písmeno názvu stromu napíš do 16. okienka a tretie do
41. okienka výslednej tajničky.
Pokračuj ďalej po asfaltovej ceste.

2, Cesta vpravo zatáča sa,
šípka smerom vpravo hlása, že sme blízko DMM.
Vieš čo je to DMM? Ak nie, spomeň si na začiatok svojej cesty.
Tretie písmeno názvu napíš do
20. okienka, siedme do 5. a predposledné do 30. okienka výslednej
tajničky. To isté písmeno zapíš aj do 45 okienka, ale pridaj mu mäkčeň.

Vieš, ktorému stromu patrí kmeň,
na ktorom je šípka upevnená?
Tretie písmeno názvu stromu napíš do 23. okienka, piate do 4., 19. a 27.
okienka a siedme do 24., 32. a 38. okienka výslednej tajničky.
V jeho tieni, to je zvláštne, posvätný strom Druidov rastie.
Jeho list, ver, nie je hladký. Celý okraj – samé žliabky.
Keď vyrastie prinesie
známe plody jesene – s čiapočkou na hlavičke.
Už vieš ako volá sa
strom a plod čo prináša?
Prvé písmeno z názvu stromu napíš do 22. okienka a druhé písmeno z
názvu plodu do 11. okienka výslednej tajničky.
Neodbočuj podľa šípky. Kráčaj rovno dopredu. Nohy ťa na poľnú cestu
povedú.

3,

Na jej prvej križovatke
vystavali manželia.

- „Božie muky“ z vďaky počas vojny

Muž a žena
Priezvisko
Prvé písmeno mena muža napíš do 3. okienka, šieste písmeno mena
ženy do 17. okienka a posledné písmeno priezviska do 6. okienka
výslednej tajničky.
Kríž tu chráni mladý strom.
Listy jak dlaň, krásne kvety.
Jeho plody tešia deti. Majú farbu hnedých vlasov.
V ich vnútri veľká sila skrýva sa. Na liečenie žíl využíva sa.
Tretie písmeno názvu stromu napíš do 7. okienka výslednej tajničky.
Neodbočuj, kráčaj ďalej cestou poľnou a pokračuj stále rovno.
Dovedie ťa do dolinky medzi stromy. Napravo sú čerešne, vľavo stará vŕba
tróni. Hrubú kôru má vždy v dĺžke zbrázdenú. Ale hladké, štíhle listy.
Podobá sa na ženu.

4, Na rázcestí zastaň. Na chvíľu odboč z priamej cesty vľavo.
Kopčekom kráčaj až po koniec stromov.

Tam miestu, kde začína potôčik sa pokloň.
Lebo voda, čo tu zo zeme vyviera,
napojí vtáča, hmyz aj zviera.
A je základom aj tvojho života.
Posledné písmeno názvu miesta, kde voda vyviera zo zeme napíš do 10.
okienka výslednej tajničky.
Vráť sa nazad na rázcestie a pokračuj ďalej v ceste.
Ľavú stranu tejto cesty strážia staré stromy.
Veľa z nich má chutné plody. Šťavnaté sú, farby ako zdravé líce.
Môžeš si z nich robiť náušnice.
Vieš ako sa ten strom volá?
Ak váhaš, pomôže ti jeho kôra. Čiarkované ryhy má na kmeni dookola.
Druhé písmeno z názvu stromu napíš do 28., tretie písmeno odzadu do
29. okienka výslednej tajničky.
Nájdeš tu aj hrušku divú (planú). Tá má kôru popukanú akoby
z drobných platničiek. Jej hruštičky maličké sú ale sladké preveľmi. Dnes
už máme málo miest, kde takéto hrušky môžeme jesť.
Pokračuj v ceste stále priamo, neodbočuj. Hľadaj divé hrušky. Ďalšie
zastavenie je cca 300m pred tebou na ľavej strane cesty.

5, Vôkol kríža stromy známe. Chránia ho a krášlia.
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A každému jeho lásku stonásobne vrátia.
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Spoznal si ich? Napíš mená.
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Nielen stromov, no aj ľudí,
ktorými bola „Božia muka“ postavená.
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Druhé písmeno z názvu 1.stromu
napíš do 46. a posledné do 1.
a 42. okienka. Druhé písmeno z
názvu 2.stromu napíš do 36.,
13., 25. a 48. okienka.

1. strom
2. strom
3. strom
4. strom
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Druhé písmeno z názvu 3.
stromu napíš do 15. a 31., tretie
do 21. okienka a druhé písmeno odzadu z názvu 4. stromu napíš do 33.
okienka výslednej tajničky.  ak si sa nepomýlil, si SUPER!!!
Priezvisko

Á

Prvé písmeno priezviska staviteľa napíš do 26., 37. a 44. okienka,
posledné do 9. a 14. okienka výslednej tajničky.
Od „Božej muky“ pokračuj v ceste stále priamo, neodbočuj. O chvíľu
dôjdeš na jej najvyšší bod.

6, Keď vydýchol si, pozri sa priamo vpred – doďaleka.
Za oblou horou sú 2 kopce špicaté.
Na ľavom z nich je rana od človeka.
Z nej na múr kameň získame.
Tie kopce – Stráže – v minulosti, slúžili hradu oddane.
Ohňový signál z nich hlásil hradu hostí a proti nepriateľom volal do
zbrane.
Druhé písmeno názvu miesta, z ktorého sa ťaží kameň napíš do 40. a 43.,
posledné do 35. a 47. okienka výslednej tajničky.
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A teraz upri svoj zrak dole, na vodu. V jej blízkosti sa nachádza
tvoj cieľ. No neutekaj rýchlo dolu brehom.
Len podíď krokov 3x po 20.
Na ľavej strane cesty upúta ťa strom, čo dával silu DRUIDOM.
Na jar liečia jeho biele kvety, v jeseni červenými plodmi obdarúva
Zem.
Je čarovný a preto, dospelí aj deti, vzdajte mu úctu a v lete využite
jeho tieň.
Jeho meno zistíš správnym usporiadaním písmen LHHO.
Prvé a posledné písmeno jeho mena napíš do 39. okienka,
predposledné do 18. okienka výslednej tajničky.
Pokračuj v ceste dolu k vode. Jakubovanská priehrada už čaká ťa.
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Keď rozhliadneš sa po jej brehu, zvláštnu rastlinu tam uvidíš.
Vysokú, s úzkymi listami. Ak si nevieš s jej celým názvom poradiť,
skús sa o radu na aplikáciu Pl@ntNet obrátiť.
P
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Druhé
písmeno
druhého mena rastliny napíš do 12. okienka, predposledné do 18. okienka
výslednej tajničky.
Postupuj k hrádzi priehrady. Postav sa na ňu čelom k vode (priehrade). Už
zatúžil si po poklade? Teraz sa otoč sa doprava.

Keď prejdeš hrádzou a zastaneš na jej pravom brehu, pokračuj
priamo hore, do lesa.
Neboj sa a vstúp do jeho vnútra. Pocítiš nehu.
Na chvíľu zastav sa.
Vôkol sú hladké kmene bukov, v nich poklad nie je ukrytý.
Drsnú kôru hrubého kmeňa hľadaj rukou. To správne miesto chráni
symbol mystický. Už vieš, že je to symbol Druidský.

Prišiel si do cieľa. Čaká ťa v ňom malé prekvapenie a bájnych Druidov
ocenenie.
__________________________________________________________
Hľadačku spoločne vytvoril tím žiakov ZŠ Komenského v Sabinove, zapojených do
projektu Tajný život mesta, v apríli 2018.
O hľadačku sa stará tím žiakov ZŠ Komenského v Sabinove, zuziantos@mail.com

