KRÁĽOVSKOCHLMECKÁ HĽADAČKA

Milý zvedavec!
Vítam Ťa v našej hľadačke. Som Tvoj
sprievodca rytier Peter.
Mám 245 rokov a pamäť mi už
neslúži, preto potrebujem Tvoju
pomoc pri hľadaní môjho pokladu.
Počul som, že cestu pozná
Aplikácia Pl@ntNet v telefóne.
Túto dámu môjho srdca však nikde
neviem nájsť. Ty si možno bystrejší
ako ja a ak odhalíš jej tajomstvá,
naša cesta bude úspešná.

Aby tvoja cesta bola úspešná, potrebuješ mapu mesta.

Nápoveď 1.: Na námestí stojí strom a je vyšší než môj dom.

Na námestí socha stojí a pamätník na ľudí v zbroji.
Kolo sochy cudzia zeleň, pozerám sa ako jeleň.
Nevidím však to čo hľadám ,lepší zrak máš - ako badám.

Celý rok je zelený a veru veľmi pichľavý.
Hrdo rastie rok čo rok, k nemu nech vedie
tvoj prvý krok.
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Zisti, koľko topoľov rastie okolo sochy
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Pomocou aplikácie Pl@ntNet zisti slovenský názov stromu
a označené písmeno zapíš do tajničky, ktorú nájdeš na
konci sprievodcu.

Nápoveď 2.:

Oproti domu mesta vedie dohora cesta.
Ak rozšíri sa v námestie, na dobrom mieste
práve ste.
Naľavo nech tvoj zrak padá
a vábne stromoradie hľadá.
V jeseni tu nejeden plod padne,
z pichľavých kožúškov liahne.
Liečivý je, srdce chráni,
no zjedeniu sa chuťou bráni.

Napíš ľudový názov plodu

Nápoveď 3. : Podzemná miestnosť ťa čaká,
kam som chodieval rád.
Zlatý mok čo Turkov hneval
dnes obdiv ľudí má......
Kameň ten čudný dobre sa tesá,
lopatou, krompáčom - o tom vie sa.
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Napíš názov horniny, z ktorej postavili pivnicu.

V N I

C

A

Nápoveď 4. : Stál na kopci v obci, strážnym útočiskom bol.

Na interaktívnej tabuli nájdi a poskladaj puzzle chránenej rastliny
Do tajničky napíš jej rodový názov.

Roky ho stavali chlapi, dnes je z neho už len
symbol.
Zbúrali ho ako iné , svedčí to o mojej vine.
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Stavba z andezitu bola
kedysi .......
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Ak si správne vylúštil všetky hádanky, a správne zapísal
označené písmená do tajničky, práve si zistil meno
významného rodu, ktorý sa vo veľkej miere pričinil o rozvoj
Kráľovského Chlmca.

ROD:

V podzemí však tento kýpeť tajomstvo skrýva.
Hľadaj a dozvieš sa, kto tu prebýval.

Pomocou internetu vyhľadaj ,kto dal objekt postaviť.
Nápoveď 5.: Budova bez mena,
na dvore jazdec z kovu.
V strede siene dávneho rodu
si na konci lovu.
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Vďaka Ti priateľ môj, že si si mi pomohol
dostať sa k môjmu pokladu.
Nevyjde navnivoč námaha Tvoja
pri dverách už s listinou pre Teba stoja.

Náročnosť hľadačky: Nevhodná pre ľudí s obmedzenou
schopnosťou pohybu .
Čas :
45 minút
Vybavenie na cestu: aplikácia Pl@ntNet stiahnutá v mobile
pripojenie na internet
ceruzka alebo pero
Trasa:
intravilán mesta Kráľovský Chlmec
po dláždených chodníkoch a ceste
Sezónnosť:
hľadačka je prístupná celoročne
s výnimkou utorkov
Začiatok hľadačky: Námestie Milénia – pred mestským
úradom
Autori:
Kolektív žiakov ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským
Kráľovský Chlmec : Dominik Vojtko, Vanessa Gačová,
Bartolomej Balogh, Norbert Boháč
pod vedením RNDr. Ivety Slovinskej.
Grafika: Norbert Molnár

