Poznávacia cesta s Gaštankom a Gaštankou

Obtiažnosť hľadačky:
fyzicky a intelektuálne nenáročná, vhodná pre žiakov ZŠ, ŠZŠ, rodiny s deťmi, trasa
vhodná pre vozičkárov
Dĺžka hľadačky:
Cca : 500m.
Kde :
obec Hrabušice. Hrabušice sa nachádzajú v Košickom kraji v západnej časti
Hornádskej kotliny, na severných svahoch Slovenského raja
Sezónnosť:
hľadačka je prístupná celoročne
Kedy je vhodné hľadačku prechádzať:
kedykoľvek, najlepšie za denného svetla, v čase od 10,00 hod.

Vybavenie na cestu:
papier, pero, mobil, tablet, pripojenie na wifi /do ktorého si stiahnete bezplatnú
aplikáciu Pl@ntNet na rozpoznanie rastlín na www.tajnyzivotmesta.sk, alebo cez
Google Play, či App Store /
Začiatok hľadačky:
autobusová zastávka pri Zdravotnom stredisku obce Hrabušice
AK CHCETE NÁJSŤ POKLAD MUSÍTE VYLÚŠTIŤ TAJNIČKU !
Gaštanko a Gaštanka:
Gaštanko a Gaštanka my sme Vaši priatelia,
my Vás chceme pozvať dnes na tento poznávací quest.
Poďte sa s nami prechádzať, pritom nové poznávať.
Postavte sa bokom k drevenej búdke autobusovej zastávky pri Zdravotnom stredisku.
Po vašej pravej ruke vedie hlavná cesta, vydajte sa smerom ku hotelu Petra.

?1.Gaštanko a Gaštanka:
Najstarší strom v chotári na začiatku dediny nás pozdraví.
Mohutný kmeň má, na jar na bielo zakvitá.
V jeseni ježúriky cupocú na chodníky
a zo zeleného panciera vyskočia hnedé panáčiky.
Veľmi múdry je ten strom, veľa ľudí prežil on.
Porozprával všetko nám, preto chceme cestičku ukázať aj Vám.
Napíš do tajničky názov stromu, o ktorom Gaštankovia hovoria.
X
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? 2. Zelená tabuľka na strome pripevnená je. Nezabudni, že veľmi dôležité je neničiť
strom a dodržiavať, čo na nej napísané je!
Napíš do tajničky čo je napísané na tabuľke.
X
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Gaštan spadol, gaštan spadol na zelenú trávičku.
Poďte rýchlo všetci s nami, ukáže Vám cestičku.
Od tabuľky vpravo bok, ku hlavnej ceste,
čo do dediny vedie vyprav sa potom.
Chodníčkom povedľa pochoduj krokom.
Naľavo okolo chodníčka veľa domov ľudia postavili,

a každú záhradku si stromami okrášlili.
Kráčaj ďalej po chodníčku a hľadaj v záhradke nie prvú,
ale druhú studničku.

? 3.V záhradke pri dome si stojí sám,
ihličnan zelený, vyrástol tam.
Oproti studničku drevenú vykopali,
aby ten stromček vždy polievali.
Poznáte ihličnan, čo tam rastie sám?
Určiť pomôže ho Pl@ntNet Vám.
Keď určíš strom, mobil neodlož
a po chodníčku rovno za nosom vykroč.
Napíš do tajničky názov stromu, o ktorom sa hovorí v básničke.
X
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Chodníček Ťa dovedie k starej, obecnej,
rokmi poznačenej budove.
Na budove pripevnená značka je, európskej únie.

? 4.V jej záhradke rastú dve, kamarátky pichľavé.
Svoje krásne šaty zelené, nevyzlečú ani v zime.
Ozdobou sa popýšia, hnedou šiškou spod ihličia.
Napíš do tajničky názov stromov v jednotnom čísle .
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Na ceste bielo-čierna namaľovaná zebra,
prejdi po nej a postav sa povedľa.

? 5. Na miernom kopčeku sa majestátne vypína.
Najvýznamnejšia kultúrna pamiatka obce je vystavená.
V strede dedinky stojí, k najstarším zachovaným stavbám Spiša sa radí.
V románsko – barokovom slohu postavili ju,
Svätému Vavrincovi diakonovi zasvätili ju.
Ak nazrieš dnu, zazrieš hlavný oltár,
ktorý v rokoch 1516- 1520 majster Pavol z Levoče zmajstroval.
Napíš do tajničky akú farbu má kostol.
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Okolo kostola vedie chodníček,
často po ňom chodí švárny šuhajíček.
Prejdime všetci cestičkou dokola,
ktorá povedie nás okolo kostola.

? 6.Od kostola napravo sa teraz pozeraj.
Stojí tam obrovský dom a veľa detí v ňom.
Vždy je tam dobrá nálada a je tam aj záhrada.
Na kraji školskej záhrady pri plote,
vyrástol najvyšší, štíhly strom.
Do okien oboch škôl pozerá on.
Zlatisté listy všetky v jeseni opadnú a v zime konáre jeho holé ostanú.
Na jeho konároch sedáva orol.
Ak školu ukončíš budeš vysoký ako . . . . .
Napíš do tajničky názov stromu, ktorý rastie v školskej záhrade.

X
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Vráť sa späť po zebre a dobrý pozor daj,
či auto po ceste nejde smer- Slovenský raj,
alebo Spišská Nová Ves, nemá stretnutie dnes.
Chodníčku verný ostaneme
a sochu drevenú hľadať sa vyberieme.
Pritom pozerať môžeš celý čas,
na Vysoké Tatry, ak je slnečný jas.
Chodník skončil, prejdite cez most.
Malý park tam uvidíte, k nemu teraz zamierite.

? 7. Tento svätec obec chráni, socha jeho drevená,
cez deň v noci na svitaní veľa pre nás znamená.
Tento svätý pokoj dáva vinohrady stráži tiež.
Preto mu buď veľká sláva. Chráň nám ľudí, obec tiež!
Napíš do tajničky názov drevenej sochy.
.

5
? 8. Ak poprechádzaš sa chodníčkom kamenným po parku,
zistíš, kam po nájdení pokladu vybrať sa ponáhľať ,
všetky, tiesňavy, rebríky, chodníky, rokliny aj prielom prebádať,

toľkú krásu obdivovať, mnoho rastlín pozorovať.
Ktoré potom francúzskemu tímu, cez Pl@ntNet posielať.
Prielom ktorej rieky sa nachádza v Slovenskom raji? Napíš do tajničky.
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Gaštako s Gaštankou sa s Vami musia rozlúčiť ,
tajničku Vám všetkým želajú vylúštiť.
Poklad ukrýva
X
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Vojdi dnu, splň poslednú úlohu, čo slušnosť káže?
A poklad Ti obsluha za pultom hneď ukáže.
Hľadačku spoločne vytvoril tím žiakov s pomocou pedagógov Špeciálnej základnej
školy Hrabušice v rámci projektu Tajný život mesta II .
Ďakujeme sponzorom projektu :

