Cestou necestou s Jasoňom za questom.
OBTIAŽNOSŤ HĽADAČKY: vhodná pre rodiny s deťmi aj pre jednotlivcov , fyzicky nenáročná
DĹŽKA HĽADAČKY: cca 45minút
KDE: časť mesta a mestské parky, asfaltový chodník, a časť prírodný
SEZÓNOSŤ: hľadačka je schodná po celý rok, vhodnejšie je ju však prejsť od jari do jesene.
VYBAVENIE NA CESTU: pero/ceruzka, mobil/tablet, bezplatná aplikácia Pl@ntNet na
rozpoznanie rastlín stiahnutá v mobile (aplikáciu si môžete stiahnuť www.tajnyzivotmesta.sk,
alebo cez Google Play či App Store), občerstvenie a dobrú náladu
ZAČIATOK HĽADAČKY: Stánok infocentra na námestí SNP vo Zvolene.

Na potulkách mestom s Jasoňom za questom.
Jasoň krásne krídla má, do mesta ťa pozýva.
Prevedie ťa mestom, prírodou i questom.
I.
V centre nášho Zvolena
neďaleko múzea.
Infocentrum stánok má,
Šport, zábavu ponúka
pre deti i pre vnuka.
Dnes pred infocentrom stojíš,
určite sa veľmi tešíš.
Čo ťa čaká a čo nájdeš,
keď po stopách questu pôjdeš.
Čakajú ťa tajničky
a tiež poklad maličký.
Do pátrania hneď sa daj
vôbec dlho neváhaj.
Rýchlo vyber ceruzu či pero
a na cestu vykroč smelo.
Po pár krokoch námestie ťa víta,
zlatý nápis pod erbom, či nad bránou?
do tajničky sa pýta.
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Tento dom ti napovie, čo sa tu aj stalo,
akým Zvolen mestom je
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hľadačka ti rozpovie.
? Postav sa čelom k bráne a z pamätnej tabule čiernej farby po tvojej ľavej ruke napíš do tajničky desiate
písmeno v štvrtom riadku.
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II.
Keď vykročíš doľava, múzeum hneď zbadáš,
je to veľká zábava, veď ty vždy rád pátraš.
Tu ti knihy prezradia, čo sa v lesoch skrýva,
aký poklad máme v nich, každý o ňom len sníva.
Ak dejiny tiež rád máš, na dobrom si mieste,
vojdi dnu a dozvieš sa čo ty ešte nevieš.
Výstavu tiež ponúka ti, ak však čerstvý vzduch ťa láka,
pozrieš si ju zajtra.
Nachádzaš sa pred budovou Lesníckeho a drevárskeho múzea
? Z názvu múzea napíš do tajničky druhé a pätnáste písmeno.
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III.
Teraz sa vráť k Radnici, tam ťa Štúr už čaká,
s jeho menom budova, za rohom ťa láka.
Pôjdeš popri zmrzline, v lete osvieži ťa,
po pár krokoch budova históriou dýcha
žili si v nej remeslá a dnes vzdelania pýcha.
? Po ľavej strane od vchodu do budovy sa nachádza jej názov.
Do tajničky z neho vlož devätnáste písmeno
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Za knižnicou vľavo zahneš. Aha, kukni! Čo tam nájdeš?
Hradby staré aj ihrisko ,dávnych časov stavenisko.
Dnes pri hradbách parčík rastie
Domanovo meno nesie.
Tri sestry v ňom miesto majú
na Jasoňa zavolajú.
Jasoň motýľ maličký nesadá na ihličky.
Cez park budeš krížom kráčať až naďabíš na tri skaly,
skákať po nich ale nesmieš, lebo unavíš si svaly.
IV.
Neďaleko paneláka,
zmrzlina ťa opäť láka.
Aká je to? Zistíš hneď,
keď si pero vyberieš.
? Napíš názov zmrzliny

x
11

9

V.
Keď cez priechod rovno prejdeš
za ním krásnu brezu nájdeš.
Kráčaj rovno priamou trasou
stretneš sa s prírodnou krásou.
V diaľke počuť žiacke hlasy
zvonček v školách koniec hlási
Dve školy tam sídlo majú
na dom Štúra pozerajú
? Doplň celý názov na budove oproti základným školám.
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VI.
A keď ďalej priamo pôjdeš.
Meno Janka Kráľa nájdeš.
Je tam jedna ulica
s menom tohto štúrovca.
? Zaboč doľava, nájdi kríž s váhami a hadom a do tajničky napíš akú má farbu.
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Kráčaj touto ulicou
odfoť sa pod borovicou.
Kúsok odtiaľ park ťa láka,
ozýva sa tam spev vtáka.
VII.
Pri technickej univerzite v parku,
tam sa odfoť pri peknom jazierku
?Aký má tvar?
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Ku schodíkom Jasoň letí
poďme za ním milé deti
Sú tu smreky, jedle aj lavičky,
oddýchnuť si chcú nožičky.
Vyber z tašky mobil svoj,
odfoť každý pekný strom.
Na jar, v lete kvetov veľa,
nafoť si ich nie priveľa.
Potom apku Pl@ntNet zapni,
aký je to druh tu nájdi.
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Presuň sa do parku k lavičkám v polkruhu.
VIII.
Na lavičke poseď si ,
rožtek z tašky vyber si
posilni sa pátrateľ.
Pozri! Jasoň odletel.
Po oddychu vykročíš
ku stĺpu hneď priskočíš.
Na ňom sova miesto má,
na Jasoňa pozerá.
Ak Jasoňa nenájdeš
aspoň meno napíšeš.
? Do tajničky doplň meno akademika Priesola
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IX.
Z parku von sa poberaj,
na ceste si pozor daj.
Pôjdeš smerom k internátom
aj so svojím kamarátom.
Cez most prejdeš hravo,
zabočíš hneď vpravo.
Predtým tabuľa ti napovie,
aký park nám to tu je.
? Odpíš názov parku z informačnej tabule a pokračuj poľnou cestou po prvú odbočku.
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X.
Tu už Jasoň končí cestu,
dorieš všetko sám do questu.
Priateľov tu svojich má,
no domov k skalám odlieta.
Mokraď tá mu milá nie je
radšej sucho preferuje.
Cestička je krivoľaká,
k dobrodružstvu ťa hneď láka.
Lanice sú pekné miesto
ako aj Zvolen mesto.
Močiar je tam tiež,
k nemu sa hneď dostaneš.
Pred tým ale krokov pár
na rázcestí doľava sa daj.
Na Laniciach rastlín veľa
nerob si z nich nepriateľa.
Koľko druhov toľko krás,
nezničí ich nikto z nás.

Pokračuj smerom do parku a uberaj sa doprava.
XI.
Na stromoch je búdok dosť
malým vtáčkom pre radosť.
Ak máš pozorné uši
a nič ťa nevyruší,
na jar môžeš počuť hlas,
kukuk, kukuk volá nás.
? Ktorý, vtáčik vydáva tento zvuk?
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Nad močiar si hlávku kloní,
na brehu má svoje nohy,
na jar v lete vlasov veľa,
zapletať ich nevedela.
? Do tajničky napíš názov stromu, ktorého niektoré druhy poskytujú materiál košikárom.
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XII.
Teraz prejdi cez lavičku
do Almády na kávičku.
Deťom džúsik dobrý daj
k pokladu sa ponáhľaj.
Od Almády cez zebru
hore kopcom pobehnú.
Nevládzu už nožičky?
Naber sily, čaká poklad maličký.
Na kopčeku cez cestu sa daj
pred seba sa pozeraj.
Tie stromy pri sebe
to je dobré znamenie.
Pod nimi hlava strapatá
z kríka sa nám vytvára.
Krík to stále zelený,
A plod na ňom fialový.
Pichľavý je ako jež,
Poklad v ňom nájdeš.
? Do tajničky napíš názov tohto kra. V ňom pohľadaj poklad.
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Výsledná tajnička. Do výslednej tajničky napíš písmena podľa čísel v tajničkách v hľadačke.
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Mapa na pomoc

Hľadačku spoločne vytvorili žiačky siedmeho ročníka zo ZŠ Námestie mládeže 17 vo Zvolene pod
vedením pani učiteľky zapojené do projektu Tajný život mesta 2 v šk. roku 2017/2018.
O hľadačku sa stará tým žiakov pod vedením pedagóga.
Kontakt: k.val.skola@gmail.com
Questing vyvinula nezisková organizácia Vital Communities of the Upper Valley vo Vermonte, USA
v roku 1995 a je nositeľom príslušnej ochrannej známky.

