
 

 

„Dino je Tvoj kamarát, cestovať s Tebou bude rád.“  

 

 

 

 

     

 

   Naša túra sa začína, 

povolená je wi-fina. 

GPS súradnice zadaj hneď, 

pomôžu Ti nájsť odpoveď. 

Oči na stopkách celú cestu maj, 

krásy nášho kraja spoznávaj. 

V hľadačke poklad sa ukrýva, 

dnes sa v ňom už nebýva. 

 

hľadačka 

OBTIAŽNOSŤ HĽADAČKY: 

fyzicky stredne náročná, odporúčaná pre deti v sprievode 

rodičov 

DĹŽKA HĽADAČKY: 

celý víkend 

KDE? 

okolité obce mesta Levice, asfaltový a trávnatý povrch 

SEZÓNNOSŤ: 

hľadačka je prístupná celoročne 

VYBAVENIE NA CESTU: 

papier, ceruzka (pero), bezplatná aplikácia Pl@ntNet na 

rozpoznanie rastlín stiahnutá v mobile (aplikáciu si môžete 

stiahnuť na www.tajnyzivotmesta.sk alebo cez Google Play 

či App Store)  

ZAČIATOK HĽADAČKY:  

vstupná brána v parku v Jure nad Hronom, pohľad na Dina 

 

 

http://www.tajnyzivotmesta.sk/


❶Vstúp bránou do  

Júrskeho parku, 

uhádni našu hádanku.  

Poobzeraj sa okolo seba, 

mobil je tu potreba. 

Vľavo od chodníka stojí strom, 

najstarší je zo všetkých on, 

ak nepoznáš jeho názov hneď, 

pomôže Ti aplikácia Pl@ntNet. 
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❷Jurský park nám zdobí, 

v každom ročnom období, 

veľký je on veruže, 

existovať už nemôže. 

Náš Dino krásavec, 

snáď bol bylinožravec, 

v múzeu obdivujeme jeho fosílie, 

v našej obci Dino stále žije. 

          

             10 

❸Pešo a či na bicykli,  

trafí tam malý i veľký. 

Od Levíc smerom na Mýtne Ludany, 

odbočíš na poľnú cestu a cieľ je daný. 

Pamätník Šiklóš pozorovateľňou bol, 

obývaný Malinovským maršálom. 

Keď vyšliapeš schodmi hore, 

nebudeš už chcieť zísť dole, 

krásny výhľad čaká Ťa, 

ak história láka Ťa. 

Levický zlatý ónyx unikátom je, 

vrch pomenuj, ktorý mu kraľuje. 
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❹Pred mestom Levice, 

vodná hladina sa ligoce. 

Chránený areál turistov láka, 

očariť vie každého diváka. 

Kto v tichosti počká, 

krásneho divadla sa dočká, 

svoj tanec labute ukážu, 

vyčariť úsmev na tvári dokážu. 

Nájdeš tu oázu pokoja,  

vtáci sa tu hluku neboja. 
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GPS:  

N48.12339, E18.62788 

GPS: 

48°10′58″S 18°38′36″V 

GPS: 

48° 11′ 45″ N, 18° 36′ 30″ E 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

❺Mestský park v Leviciach krásny je, 

oddych tam každému prospeje. 

Meno generála si v názve nosí, 

o poriadok a čistotu nás prosí. 

Nešťastná tragédia s ním sa spája, 

je to osobnosť nášho kraja. 

Bol to veľký srdcom štátnik, 

no predsa Milan ................... 
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Štefánik. 

❻Z Levíc smerom na Pukanec, 

nájdeš tam ozdobený podstavec, 

oktagonálny stĺp v tvare kríža, 

vypína sa ako strážna veža. 

Korunovanie Panny Márie, 

nájdeme na tomto výjave. 

Ako sa volá táto vzácna vec? 

Potráp si mozog, ty zvedavec. 

Vydoluj z Tvojej makovice, 

je to predsa Súsošie .......... 
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❼Za Levicami malá obec, 

Štiavnický je to kopec, 

ukrýva sa tu vzácna vec, 

 zapotí sa pri nej aj športovec. 

Leží tu dedinka Bohunice, 

hľadaj miesto od horného konca obce. 

Pozdĺž potoka Sikenica, 

leží tu malá drevenica,  

Usadlosť mlynára Turčana. 

Ti odpoveď dá sama. 
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❽Štiavnické vrchy v našom okolí, 

ukrývajú poklad malebný.  

Rudnianska dolina ho ochraňuje, 

každý turista ho obdivuje, 

skrýva sa v rokline medzi stromami, 

4 metre sa vypína nad nami. 

Z dedinky Uhliská do Rudna nad Hronom, 

tečie tu voda trojitým prúdom. 

Pozor si treba dať pri náhodnom páde, 

reč je predsa o Rudnianskom .......... 
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GPS: 

48.21648510136975, 

18.59735515 

GPS: 

48°21′12″S 18°43′22″V 

GPS: 

N48.34918, 

E18.74947 

GPS: 

N48.40255, E18.73157 



 

 

 

 

 

❾V Ipeľskej pahorkatine v doline potoka Búr, 

leží za Levicami jedna zo vzácnych kultúr. 

Skalné obydlia tvoria tri domky, 

v našej oblasti zázrak veľký. 

Priestory vytesané do skaly, 

obydlím tieto miesta nazvali. 

Kedysi sa tu pásli aj ovce, 

veď sú to predsa ..........  
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❿Do pedálov trochu šliapni, 

 z Brhloviec na juh zahni. 

Hustý les Ti cestu ukáže, 

jelene a srnky sú Tvoje stráže. 

Malebná dedinka za lesom svitá, 

uprostred nej travertínová kopa Ťa víta. 

Minerálny prameň názov obce ukrýva, 

pomenuj ju a zistíš, čo tajnička skrýva. 
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⓫Za obcou Svodov smerom na Hronovce, 

skrýva sa názov krásnej obce. 

Kostol pomenovaný podľa sv. Jakuba, 

ani do Levoče Ti ísť netreba. 

Gotické pamiatky nájdeš tu, 

zároveň aj sladkú dobrotu. 

Sacherovu tortu Ti za odmenu dajú, 

šťastnú cestu Ti poprajú. 

Správne pomenuj túto obec, 

bude to znamenať dôležitú vec. 

          

      2 

 

HĽADAČKA 

       

     1         2           3  4          5           6         7 
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Hľadačku spoločne vytvoril tím v zložení: Simona Füriová, 

Michaela Belecká, Sophia Rakitová, Martin Pinter, Mgr. Helena 

Vojteková, ktorí sú zapojení do projektu Tajný život mesta.  

O hľadačku sa stará tím autorov zo ZŠ s MŠ Jur nad Hronom 284, 

kontakt: helena.vojtekova@gmail.com 
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REALIZUJE: 

 

DONORI: 

 

POD ZÁŠTITOU: 

 

 

 

ODBORNÝ GARANT: 

 

GPS: 

N48.21446, 

E18.73608 

GPS: 

N48.15693, E18.76717 

GPS: 

N48.05061, 

E18.66004 


