Jasoňova pátračka

„Žiť znamená obdivovať prírodu“
Pruské – príď k nám, nájdeš poklad vzácny tam

Samoobslužná aktivita pre návštevníkov obce Pruské

Cieľ pátračky: Tajnička ukrýva názov motýľa.
Ťažkosť pátračky: nenáročná, trasa vedie po pokojných miestach, vhodná pre rodiny s
deťmi.
Dĺžka pátračky: 960m = 0,96km, čas 45minút.
Primeranosť pátračky: kedykoľvek, najlepšie počas dňa v letných mesiacoch.
Začiatok pátračky: hlavný vchod do budovy Strednej odbornej školy
GPS súradnice:49.02991871175657,18.203681649999907
Obec Pruské sa nachádza v oblasti Bielych Karpát, na pravom brehu Váhu, 4 km od
okresného mesta Ilava.

Názov motýľa sa ukrýva v tajničke
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Starobylý kaštieľ školou
nazýva sa,
uprostred Bielych Karpát pýchu má,
vzdelanie žiakom rozdáva,
bohatú faunu a flóru veľkú má,
kto chce ochranárom byť,
mal by do našej školy chodiť.

?
14.

Čo je na obrázku? Ak vieš, vlož tvrdú spoluhlásku tohto slova do tajničky pod číslo

Stojím pred kaštieľom na moste,
pod mostom Podhradský potok šteboce.
Z Vršateckých brál motýľ letí,
krídlami trepoce,
krása krajiny v oku sa mu ligoce.

?

Doplň do tajničky pod číslo 3 prvé písmeno prvého verša.
Nájdi v strofe názov brál Bielych Karpát a pod číslo 9 doplň jeho prvé písmeno do
tajničky.

Už dlho letí,
oddýchnuť chce na schodišti,
keď zbadá študentov zo školy,
zľakaný v smere potoka vyletí,
svojím bystrým zrakom,

ježkov nový dom zachytí.

?

Doplň do tajničky pod číslo 15, 12 písmeno z 5-teho verša.

Pozoruj krásu prírodnej záhrady a vyber sa za krásami anglického krajinárskeho parku.

Zastaví na konároch gledítsie,
zvedavo hľadí na kompostovište,
Salamandra sa priplazí,
skokan rýchlo priskočí.
Plch veľký rozruch urobí,
aj slepúcha rýchlo prebudí.

?

16 písmeno abecedy doplň do tajničky (krátku samohlásku) na 4, 12 a 13 miesto tajničky.

Usadí sa v parku na lavičke,
pri vyzdobenej grotte,
rozmýšľa už aj o robote.

Tu vidí pokrm veliký,
prilbovka biela, dlholistá ,
kruštík , orchidey
nezvyčajné dobroty,
bolo by dosť i pre jeho rodiny.

?

Z tretieho verša vyber prvú obojakú spoluhlásku a vlož ju na 8-me miesto tajničky.

Sadá na komín,
chce odpočinúť pri krbe,
zbadá búdku na strome.
Sýkorka tu pospevuje,
drozd, brhlík trilkuje,
ďateľ v dube má svoj dom,
tu je krásne, tu chcem tiež svoj dom.

Nad cestičkou veselo preletí,
no zbadá hrozbu vzápätí,
čierne čosi šteká tu,
štyri labky skáču tu.

?

V prvom verši nájdi prvú krátku samohlásku a dopíš ju pod číslo 2.

Nedá sa on vyrušiť,
letí rovno ako šíp,
križovatku zdolá sám,
rozhodne sa vpravo,
veď altán stojí tam.

Pomaly prechádzaj chodníkom prírodnej záhrady. Vľavo vidíš ovocný sad.

?

15 písmeno abecedy, ktorému raz háčik dáš, raz nie. Doplň ho na 5-te miesto tajničky.

Za altánkom kocky sú,
majú zvláštnu noblesu,
letí bližšie pozrieť sa,
čo za obraz leskne sa.

?

Zo slova „noblesu“ vlož do tajničky pod číslo 11 prvú tvrdú spoluhlásku.

Tíško sa on raduje,
na obraze jeho blízky je,
....pozrie sa,
veď na kockách je on sám,
jeho obraz tu rotuje,
raz ho vidíš a raz nie.

?

Do tajničky vlož pod číslo 1, 14 písmeno prvého verša.
Doplň pod číslo 7 a 10 posledné písmeno posledného verša.

Aká farba sa spomína v básni? Ak vieš, doplň jej prvé písmeno do tajničky pod číslo 6.

