
Po stopách opeľovačov v meste
P Á T R A Č K A :

Zelené miesta k prechádzke lákajú, 
odhaľ ich tajomstvá,
čo v sebe skrývajú. 
Vydaj sa po našej ceste, 
ukáže Ti prírodu v meste. 

Postupne písmenká tajničky hľadaj,
nezdarmi sa odradiť nedaj.
Včielka a motýľ cestou ťa povedú, 
na miestach špeciálnych k tajničke navedú.
Hotová tajnička na záver prezradí, 
koho príroda len ťažko nahradí.

 Na konci poklad čo bzučí ťa čaká, 
no blízko nechoď, hoci ťa láka.
Zdiaľky sa pozeraj, ktože v ňom býva,
a uhádni aké zlato v sebe skrýva. 

Mesto Zvolen

VHODNÉ PRE: 
každého, kto sa chce zabaviť na prechádzke po lokalite Zlatý potok 

DĹŽKA TRASY: 
2,3 km, cca 30 min. bez lúštenia

OBTIAŽNOSŤ HĽADAČKY: 
fyzicky i psychicky nenáročné

KEDY JE VHODNÉ PÁTRAČKU PRECHÁDZAŤ:  
marec až október (doba kvitnutia) a počas otváracích hodín Cintorína Zlatý potok (dokončenie pátračky je nimi 
podmienené)

DOPORUČENÉ VYBAVENIE NA CESTU: 
vytlačená pátračka, pero alebo ceruzka, pohodlná obuv a dobrá nálada

ŠTART: 
pred Základnou školou M. Rázusa 3

CIEĽ:
vylúštiť tajničku a objaviť na sídlisku ostrovy pre opeľovače

AKO PÁTRAČKU VYPĹŇAŤ: 
Pozorne sledujte text a na každom zo štyroch zastavení nájdite písmená do tajničky. Napíšte ich za sebou do 
príslušných okienok. Číslo pod okienkom ukazuje, na ktorom mieste v tajničke sa písmeno nachádza. Keď máte 
všetky písmená, doplňte ich podľa poradia do tajničky. Takto vylúštená tajnička vám prezradí, kto je v prírode 
nenahraditeľný. 

NEZÁBUDKOVÁ

PODBEĽOVÁ

CINTORÍN
ZLATÝ POTOK

ZÁKL. ŠKOLA 
M. RÁZUSA 3
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„Questing vyvinula neštátna nezisková organizácia Vital Communities vo Vermote, USA, v roku 1995 a je vlastníkom príslušnej obchodnej známky“

Nepustíš sa teraz vľavo ani vpravo,
rovno je smer, ktorý zvládneš hravo.
Keď prídeš až na veľkú hlavnú cestu,
nevyber sa smerom k mestu.
Zájdi radšej kúsok doprava, 
nie je to až taká otrava.
Odmenou ti bude pohľad na kruh s kvetinami,
Kde sa môžu motýle a včely najesť sami.

Pred vchodom do školy stojíš, k prechodu hľadíš,
Vpravo sa medzi stromy po chodníčku vydáš.
Pred tebou sa krásna lúka objaví,
Ktorá tvoju dušu pohladí.
Nájdi tabuľku ktorá ti prezradí,
Na čo to tvoj zrak hľadí.

Opíš si písmená biele,
V dolnom rohu v tráve zahalené.

Opíš si písmená biele,
V dolnom rohu v tráve zahalené.

Opíš si písmená biele,
V dolnom rohu v tráve zahalené.

Opíš si písmená biele,
V dolnom rohu v tráve zahalené.

O pátračku sa stará: CEEV Živica, svitek@zivica.sk 
Pátračku spoločne vytvoril tím projektu Mestské včely v júli 2018. 
www.mestske-vcely.sk

Začíname pred vchodom do Základnej školy M. Rázusa 3. 
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Prechádzka nás teraz dlhšia čaká,
Malá hlina nás na koniec svojej ulice láka.
Až k uliciam, čo ako podbeľ a nezábudka sú nazvané,
sa každý šikovný pátrač dostane.
Po ľavej ruke podbeľ, po pravej nezábudku máš,
Očami sa na ihrisko za panelákmi pozeráš.
K nemu ťa pátranie privádza,
Po ceste k vŕbe tabuľka sa nachádza.

155 6 10

Aby si získal posledné písmená,
Pôjdeš tam, kam každá duša unavená.
Na miesto, kde sa spí spánkom večným
Vydaj sa, a málo pri tom rečni.
Na úplnom konci miesta odpočinku nájdeš cintorín prírodný,
Buď odvážny a až k úľu pristúpiť sa rozhodni.
Na ňom tam, kde včely nelietajú,
Nájdeš v dolnom pravom rohu písmená biele
A tajomstvo tajničky bude rozlúštené.
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