
 

 

 



Obťažnosť hľadačky: 

fyzicky aj intelektuálne nenáročná, vhodná pre deti v sprievode rodičov aj dospelých bádateľov, 
vhodné na pešiu chôdzu aj na bicykli 

Dĺžka hľadačky:  

cca. 30 – 40 minút pešou chôdzou, cca. 20 minút na bicykli 

Kde: 

v Hamuliakove, okolie Dunaja, po spevnených cestách 

Sezónnosť: 

celoročne, byliny kvitnú počas vegetačného obdobia 

Vybavenie na cestu: 

hľadačka (máte ju v rukách), pero, bezplatná aplikácia Pl@ntNet, dobrú náladu, chuť spoznať niečo 
nové 

Začiatok hľadačky: 

altánok na veľkej hrádzi (súradnice- 48°2'49"N, 17°14'19"E) 

Ahoj, bádateľ, ak máš rád prírodu a každú výzvu, tak poď 

s nami na dobrodružnú výpravu do hamuliakovskej 

prírody!  

Prepáč, kamarát, nepredstavil som sa, ale aby sme Ťa 

pripravili na našu výpravu, skús moje meno uhádnuť 

prostredníctvom správnych odpovedí.  

Tak čo, si pripravený?  

Hamuliakovský poklad  

 

 

 Áno Nie 

Mám také silné zuby, že dokážem obhrýzaním zvaliť strom.  E I 

Žijem vo vysokohorskom prostredí. V D 

Môj chvost mi slúži ako kormidlo.  K L 

Moje telo je pokryté srsťou.  O A 



 

Nadpis vnútorného článku 

 

Milý kamarát, vieš, odkiaľ pochádzam? Môžem Ti prezradiť, že to nebolo tak dávno, keď 

sme v našej najväčšej rieke domov nemali. Náš druh bol vyhubený.  Ale dosť o mne, 

chcem Ti, milý kamarát, predstaviť môj domov, kde Ti pomôžem nájsť poklad.  

Pomôcť Ti môže mapa s označenými stanovišťami. Tak hurá, ideme bádať! 

 

Prvé stanovište sa začína práve tu, kde si našiel našu hľadačku, resp. vlajka č 1. Ďalej pokračuj po určenej 

trase, kde už niektorí zanechali stopy. Neboj, nestratíš sa, stanovištia tvoria okruh.  



1. stanovište – Altánok 

Neďaleko od planiny, 

obklopená poľami, 

leží obec prenádherná, 

Gútor zvaná Maďarmi. 

 

Rozhliadni sa vôkol seba,  

rieka masu vody ukrýva,  

strhne oči, ba aj srdce, 

aké meno skrýva? 
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2. stanovište – Múr pri lužnom lese 

Nasmeruj svoje kroky smerom ku kostolu a kráčaj rovno k nemu, prejdi cez most a kukni vpravo či vľa-

vo, ak budeš mať šťastie, uzrieš vzácne vodné vtáctvo. Zastav sa na križovatke za mostom pri starom 

plote. 

Len sa pozri vôkol seba, 

čo za stromy týčia sa do neba. 

Topole, jelše, duby či vŕby, 

čo strom, to obor hrdý. 

 

 

 

Vtáctva spevavého celé kŕdle, 

aj žabky so zlatom v hrdle, 

 vo vode rýb hojnosti, 

 lužný les všetkých uhostí. 

Meno našej vzácnej a hlavne chránenej rastlinky je scila. Jej výskyt je viazaný výlučne na lužné lesy. Doplň 

druhotný názov rastliny scila, ktorý je odvodený od názvu hlavného mesta susedného štátu. 
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Aj vzácny druh rastlinky tu máme. 

Ktože jej meno uhádne? 

Na jar fialový koberec tvorí, 

krásou celý les ohromí. 



Pokračuj smerom ku kostolu a na križovatke odboč vľavo. Budeš pokračovať po cyklistickej ceste. Všimni si 

tri najvyššie stromy, ku ktorým odbočíš za treťou závorou.  

3. Stanovište – Traja velikáni 

Stoja tu stromy veľké, staré, mohutné, 

prežili doby šťastné i smutné.  

Stáli tu v časoch dobrých aj zlých, 

v dobách výhier, i v časoch ťažkých.  

 

Stoja viac než dve storočia,  

pamätajú si už mnohé výročia.  

Stromy, ktoré spájajú Slovanov,  

tak aké je ich meno?  

Doplň latinsky názov stromu, ktorý Ti bol popísaný. S názvom Ti môže pomôcť aplikácia Plant@net. 
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Kráčaj cestou ďalej, kým nezazrieš žltý dom s číslom 512 (oproti modrej preliezke), ktorý v záhrade skrýva 

kus histórie.  

4. Stanovište – Duch panského sídla 

Bol to veľmi starý dom, 

roky tu stál ako strom, 

Žiaľ, bol zbytočne zbúraný, 

teraz sú všetci sklamaní. 

 

Vidíme už len bránu, 

z takmer zaniknutého areálu. 

To málo, čo máme, si ctiť chceme, 

máme tu poklady, to vieme. 

Čo tu stálo v minulosti, uhádni? 
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Kráčaj ďalej, možno po ceste zazrieš aj strašidelné stromy. Nezľakni sa ich, sú to starí strážcovia  obyvate-

ľov Hamuliakova. Prejdeš okolo ihriska, a za ním zahliadneš vysoký stĺp. Pozor, nie je to len obyčajný stĺp! 

5. Stanovište – Stĺp so vzácnym hosťom 

Pri krčme stĺp stojí, 

ktože tam do hniezda chodí? 

Poradím Vám jednu vec, 

je to šikovný brodivec. 

Brodí sa rád v močiari,  

ak ho v ňom niečo očarí. 

Už pár rokov ho tam nevidíme,  

túžobne v jeho návrat veríme. 

Nohy dlhé, zobák tiež,  

tak čo, jeho meno vieš? 
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6. Stanovište – Park s drobnou historickou stavbou 

Pokračuj po ceste ďalej a na križovatke odboč vpravo. Kráčaj, až kým po ľavej strane neuvidíš park. Nájdi 
v ňom miesto, ktoré dýcha históriou. 

Boli doby, boli časy, 

vojny, ktoré všetko brali. 

Mnohí ľudia statoční,  

za nás život dali.  

Tí úbohí sa nevrátili,  

no hrdinami sa stali,  

preto si ich pripomíname,  

sú v duchu stále s nami. 
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Milý bádateľ, ako nazývame drobnú stavbu, ktorú si našiel v parku?  



Pokračujeme cestou popri starej škole, stále sa držíme vpravo. K poslednej zastávke ma vedie veža kostola.  

7. Stanovište – Kostol  

Z 13. storočia pamiatka stará naša,  

vzácnosť veľkolepá dedinu povznáša. 

K juhozápadu sa veža tiahne, 

prečo je krivá, kto to vie? 

Staviteľom sa voda stala,  

keď viackrát povodne prinášala.  

O dvanástej rany silné ako hrom, 

počujem len bim bam, bam a bom. 

... Žitného ostrova. 

1 2 3 4 5   6 7 8 9   1 7 10 11 9 8 

                    
 - 

            

Obzri si kostolík a urči, z akého stavebného materiálu je kostol postavený. 
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Výsledná tajnička:  



Milý úspešný bádateľ,  

možno by Ti ani nenapadlo, aký na prvý pohľad bežný poklad sme objavili. A máš ho rov-

no pod nohami. Pre nás je často samozrejmosťou, lebo jej máme u nás v krajine dosť.   

V iných krajinách sveta je to však úplne inak.  

Bez tohto pokladu by nedokázala existovať žiadna živá bytosť,  ani Ty! Tvorí aj väčšinu 

Tvojho tela.  

Síce jej máme aj na rozdávanie, ale pozor! Musíme si túto najvzác-

nejšiu tekutinu chrániť, aby sme ju neznečistili a mohli používať.  

Keď už poznáš náš poklad, naše posolstvo, budem rád ak ho pošleš 

ďalej. 

           

Bobor Edko 

 

 

 

Hľadačku vytvoril tím žiakov ZŠ Hamuliakovo - Tara Zorňanová, Rebecca Meszárosová, Viktória Lengyelová, 

Dominik Czaner, pod vedením pani učiteľky Barbory Lackovej v apríli 2018 v projekte Tajný život mesta 2, 

www.tajnyzivotmesta.sk. 


