
Ak si sa dostal až sem  

a vylúštil si tajničky,  

či si veľký a či maličký,  

obzri sa po našej krásnej záhrade  

a nájdi si trošku času  

na relax v prírode.   

Prechádzka príjemná ťa čaká, 

 ba možno aj na zábavnú hru  

ťa zláka. 

 

V škole nemusí len nuda byť, 

môžeš v nej príjemné chvíľky  

s kamarátmi stráviť  

a niečo sa pritom naučiť. 

Naša škola ponúka ti,  

poklad bárs nie hocaký, 

spokojné a šťastné dieťa, 

do života pripraví. 

Miesto  

pre poklad 

„Gemerská 

hľadačka“ 

POKLAD: 

nenáročná, vhodná pre deti, 

aj dospelých, všetkých 

zvedavých, bádateľských 

návštevníkov školy 

Pozývame Ťa na zapojenie 

do hry: 



1. Riaditeľňa 
 

Naša škola staručká,  

nie je vôbec maličká. 

Radi do nej chodíme  a pekne sa učíme. 

U nás v škole vládne hlava,  

ktorá nie je holohlavá. 

S chodom školy zápasí,  

žiakov občas potrápi. 

Učeniu verný ostáva,  

Deutschland s nimi spoznáva. 

Ako kráľ na hrade sídli,  

vyrušme ho v jeho obydlí. 

Historický doklad ukrýva,  

nájdi a vylúšti ho, kým sa nedíva.  
 

2. Integrácia 
 

Dôjdi tam nuže,  

kde kvitnú čínske ruže. 

Dvihni zrak hore isto  

a pozri sa na to písmo. 

Obrázok, ktorý dole máš, 

pomocou neho rozlúskaš. 

Bodky, ktoré v písme sú, tajom-

stvo ti prinesú. 

3. Tvorivosť 
 

25 rokov oslávil,  

už je celkom dospelý. 

Našu školu preslávil,  

po celom šírom okolí. 

Rozsahom nie je najmenší,  

to všetci o ňom vieme, 

sen budúcich žurnalistov, 

vo vnútri v ňom drieme. 

Život v škole zachytí, obrazom i slovom, 

pozor si dáva na detaily, 

je radosť listovať v ňom.  

4. Šikovnosť 
 

Chodbou hluk sa ozýva,  

dialógy brázdia školu. 

Trpaslík, či snehulienka,  

nacvičujú rolu svoju. 

Čo sa to však bude diať? 

To si žiaci opakujú nástup, scénu, obraz. 

Hudba znie, žeby princeznovský bál?  

Nech to spolu pekne ladí, to bude náš ... 
 

Znejú tóny ladné, počuť zvučný hlas. 

Známe slová „ta – ne?“  

vtiahnu do tanca aj nás.  

Všetci ako rodina, nôtime si spolu. 

Na ľudovú nôtu, roztancujme školu. 

Odev pekný, veselý, na sebe oni majú. 

Cverenka i Cverna, sa kluby nazývajú... 
 

 

Do tajničky napíš 

názov 

historického 

dokumentu školy. 

Na čiarky napíš 

svoju odpoveď 

Spomenieš si na 

názov 

dokumentu, 

ktorý spolu tvoria 

naši žiaci 

s učiteľmi? Jeho 

názov ukrýva 

tajnička.  

Tanečníci a 

herci spolu 

tvoria...  

Tajnička ukrýva 

tanečný štýl 

súborov...  

Tajnička 

ukrýva osobu 

z histórie.  



5. Športom ku zdraviu 
 

Florbal, futbal, basketbal,  

všetko známe športy. 

Na Gemerskej hrajú sa,  

už hádam celé roky. 

S radosťou do zápasov,  

vrhajú sa žiaci. 

Trafiť bránu, vsietiť góly,  

je teraz len na nich. 

Nie sme žiadne B-éčka,  

i keď zlato nemáme, 

bojujeme ako levy,  

my sa nikdy nevzdáme. 

Basket, futbal, volejbal,  

hrajú dospeláci,  

na šípky, ping-pong,  

vybíjanú,  

už sa tešia žiaci. 

Atmosféra športová,  

vládne radosť, pohoda, 

s rodičmi sa zabávame,  

keď sa spolu stretávame. 

6. Prírodný symbol 

školy 
 

Stojí, stojí, vyníma sa, 

nekonečná je jej krása, 

oko dušu pohladí, 

keď sa na ňu človek zahľadí. 

Dáva všetkým tieň i vôňu, 

je znakom nášho domu. 

Všetci sme na ňu pyšní, 

neradi by sme o ňu prišli. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

7. Práca šľachtí 
 

Krásna jarná sobota,  

do školy nás láka. 

Čaká nás tu robota,  

nie však pre každého žiaka. 

Ocko, mamka, dcéra, syn, radi pomáhajú,  

z usilovnej práce, dobrý pocit majú. 

Skrášlime si okolie, čo nové dnes vznikne? 

Bylinky, či šachovnica,  

maľovanie, nové šatne?  

Trošku práce  

neškodí,  

výsledok však okrem 

krásy,  

veľkú radosť  

všetkým  urobí. 

 

Do tajničky napíš 

latinský názov 

stromu,  

ktorý je symbolom 

našej školy 

 (latinský názov ti 

pomôže nájsť 

aplikácia Pl@ntNet 

nainštalovaná 

v tvojom mobile). 

Kde sa môžu 

prísť spolu 

učitelia, žiaci 

s rodičmi                       

športovo 

zabaviť?  

Aby sme sa mohli 

zábavne učiť a hrať, 

občas prídeme aj 

s rodičmi  trošku 

pracovať na ........ 

(tajnička) 



Dĺžka hľadačky: cca 30 minút           

(aj viac, ak sa chceš zahrať) 

Miesto: budova a školská záhrada ZŠ 

Gemerská 2, Košice 

Sezónnosť: ideálne od jari do jesene, za 

pekného počasia 

Vybavenie na cestu: hľadačka, ceruz-

ka (pero), bezplatná aplikácia Pl@ntNet 

na rozpoznanie rastlín stiahnutá v mobile 

(aplikáciu si môžete stiahnuť cez Google 

Play, či App store, príp. na 

www.tajnyzivotmesta.sk) 

Začiatok hľadačky: v sídle najvyššie-

ho šéfa školy  :)  

CESTA K POKLADU: 
 

 

 

 

Môžeme začať! 

Úvodné pokyny 


