
 

Kontakt 
Meno školy: Gymnázium Mateja Hrebendu, ul. Hlavná 431, 981 01 Hnúšťa 
Email školy: gymhnusta@gmail.com 
Telefón: 047 542 2301 
Adresa školy: Hlavná 431, 981 01 Hnúšťa 
 

Správne odpovede 
1. Janko Francisci Rimavský; 2. Katalpa bignóniovitá; 3. Ginko biloba; 4. Rimava 
 

Hnúšťanskú eko-hľadačku vytvorili žiaci Gymnázia Mateja Hrebendu v Hnúšti, čím 
chceli podporiť pozitívny vzťah k prírode, miestnym zdrojom a tradíciám. Hľadačka 

ponúka environmentálne vzdelávanie detí a dospelých a podporuje udržateľný 
cestovný ruch v meste Hnúšťa. 

...alebo ako Hnúšťa prírodné krásy odkrýva... 
 

 
Náročnosť hľadačky:  

1. ľahká, vhodná pre deti materských, základných aj stredných  škôl, vhodná 
pre rodiny s deťmi. 

2. Náročnejšia – potrebná turistická obuv. 
Dĺžka hľadačky:  

1. 600 m 
2. 1500 m – Kalvária 

Hľadačku je možné prechádzať kedykoľvek za denného svetla. Vhodnejšie je však 
jarné a letné obdobie počas zelene. 
Štart: Námestie J. F. Rimavského, Hnúšťa 
Hnúšťa je mesto na Slovensku nachádzajúce sa medzi Rimavskou Sobotou a 
Tisovcom. Leží v regióne Malohont, v podhorskej kotline strednej časti Slovenského 
rudohoria. Geomorfologicky sa nachádza v Rimavskom podolí, tvoriacom časť 
Revúckej vrchoviny. Na území mesta sa zlievajú vody Rimavy a Klenovskej Rimavy, 
ktoré vytvárajú doliny.                                                                                                         



Pred kostolom sa pýši, 
muž, ktorý bojoval za národ živší. 

Bojoval on veru, za pravdu a vieru.  
Slovákom on hrdým bol, 

za svoj národ by aj padol.  
Pozerá on prísne zhora, 

pod ním jeho básne stoja. 
Básne o rodnej zemi písal on, 

o tej, kde sám vyrástol. 
 

Jeho meno je: .......................................... 
(slovenský básnik, politik, publicista, národný buditeľ) 

(1.6.1822 – 7.3.1905) 

 
 
Cez kostol popri Rimave, popri plote a záhrade (vľavo  ) ku stromu 
nahnutému, zvláštnemu a obrovskému. 

 

 

 

 

KNIHA REKORDOV 
NAJdlhšia ulica je ulica Hlavná (bývalá Župná cesta alebo Sovietskej armády). 

NAJkratšia ulica je ulica Cintorínska. 

NAJstarší písomný záznam o Hnúšti pochádza z roku 1334. Jej meno sa uvádza v 

daňovom zozname pápežských desiatkov. 

NAJstarší známy erb zachovaný na pečatiach vyhotovených pečatidlom pochádza 

z roku 1657. 
Viac zaujímavostí nájdete na: http://mesto.hnusta.sk/  
 

http://mesto.hnusta.sk/


 
                     A ty zdatný turista, tvoja cesta sa znova začína. Po chodníčku  
                     turistickom, dozelena označenom... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Choď cez „plynárku“, cez les, 
uvidíš tam studničku, to predsa vieš. 
Našiel som ťa studnička a poklonu 

ti skladám, 
Pôvabná si, krásna, z teba napiť sa 

mi žiada. 
 

Miesto: ...................................................... 

  

- popri turistickom chodníku na Kríž (vrch) sa nachádza 12 studničiek 
(prameňov). 

 

Starý strom to veru je, 
180 rokov už oslavuje. 

Veľké listy má, 
vietor na nich hrá. 

Unavený je to strom, 
v ležaní je majstrom. 

Tento strom je chránený, 
z ďalekej Ameriky 

privezený. 
Veľkú plochu zaplňuje, 

celú Hnúšťu preslavuje... 

Strom sa volá:......................................... 

 
Park založil koncom 19. storočia miestny zemepán Fáji. Tento strom je 
najväčším exemplárom svojho druhu v celom regióne a je najstarším na 
území Slovenska.  
 
 
                 Zahni poza strom a choď rovno za nosom, do hája, kde je ginko      
                 strom. V háji je stromov neveľa. Jeden zotneš, beda, beda! 



Veľa stromov tam už dlho stojí, 
sú to zelení vojaci v kôre ako v zbroji. 
Tvorí to háj neveľký, zelený a vysoký. 

Nájdeš tam aj neobyčajný strom, 
na pamäť ti pomôžu výťažky v ňom. 

Keď budeš aj ty babka, bude ti  tabletka z neho najlepšia 
kamarátka. 

 

Strom sa volá:......................................... 
 
Ginko dvojlaločné je strom z 
čeľade ginkovité. Jediný 
súčasný zástupca triedy gínk. 
Výskyt týchto rastlín vrcholil v 
druhohorách, ale následkom 
treťohorného ochladenia 
začínajú ubúdať.  
 
Odborný názov: Ginkgo biloba 
 
Stupeň ohrozenia: ohrozený 
 
 
 
                 Z hájika zeleného prejdi cez most, dnes sa nachodíš ešte dosť. Popri    
                Rimave už len rovno choď, prejdi cez cestu asfaltovú a cestičkou   
                Popri domoch pokračuj. Zastav sa na moste a pozdravuj.  
 

Šuchot sa všade ozýva, 
rieka malá tam ožíva. 
Od Tisovca a Klenovca 

rieky prichádzajú, 
a na sútoku v Hnúšti sa 

spájajú. 
Z dvoch riek jedna veľká 

vzniká, 
a tým pádom do Dunaja 

čistá voda vniká.  
 

 

Rieka sa volá:........................................... 

 
 
 

Tu naša  

končí sa... 
Zostaň chvíľku, mlčky stoj a počúvaj. Oči spočinú ti na vodičke 
a pokoj budeš mať na dušičke. Vráť sa cestou krátkou do srdca 
mesta, tam končí naša cesta. 

 
 


