
PARTIZÁNSKA HĽADAČKA  

Ahojte veľkí aj malí, všetci čo ste sa nazbierali. 

Mám pre Vás novinu, skvelú pre celú rodinu. 

Budem Váš sprievodca MAJOR PARTIZÁN, akože na hlave helmu mám. 

Zavediem Vás k pokladu, dám Vám malú návnadu. 

Keď som s kamarátmi putoval, pred fašistami som utekal, 

Zabudol som tajničku, k pokladu stratil cestičku. 

Prezradím Vám viacej vtedy, keď vylúštite nápovedy.  

 

 

 

Obtiažnosť hľadačky (questu): orientácia a terén ľahké, v určitých pasážach mierne do kopca a zase z kopca, väčšinou 

okolo cesty 

Dĺžka hľadačky: asi 2 hodiny (cca 4,2 km) 

Kedy je vhodné hľadačku prejsť: hľadačka je dostupná celoročne, v lete vhodná prikrývka hlavy (klobúk, šiltovka...) 

Doporučené vybavenie na cestu: ceruzka, papier, desiata, pitie, drobné na autobus (ak sa rozhodnete v jednom úseku 

že nechcete ísť pešo, prípadne na cestu späť) 

Začiatok hľadačky: Radvanských kaštieľ 

Koniec hľadačky: Pamätník obetí 2. svetovej vojny, Kremnička 

Upozornenie: Hľadačka je vhodná pre rodiny s deťmi, na jednom úseku sú schody, preto nie je vhodná pre ľudí, ktorí 

majú pohybové obmedzenia, vhodná pre cyklistov, ktorí sú ochotní bicykel vyniesť :) 

Vysvetlivky: plantnet – voľne dostupná aplikácia na spoznávanie rastlín 

         básnikova ceta = Sládkovičova ulica 

Aby ste našli poklad je potrebné vylúštiť tajničku doplnením správnych písmen – pozorne sledujte nápovedy! 



 

 

 

1. Drevená lavička         

Na potulkách mestom s týmto naším questom 

zbadal som ja lavičku, čo bola mimo chodníčku. 

Vlastne tri tam boli (už som z toho utekania chorý). 

Na jednej z nich , vskutku krása, 

hudba z dreva ozýva sa. 

Nástroje na nej zobrazené, 

všetky ich spoznávam po mene. 

Zapamätať si ich musím a tajničku vyplniť skúsim. 

 

Nájdi klávesový nástroj a prvé a druhé písmeno jeho názvu použi v tajničke:   __ __ __ __ __ __ 

                 1    2 

Hneď vedľa lavičiek kaštieľ láka, 

potok tam tečie, cesta ma čaká. 

Okolo potoka vyjdem z lesa, 

ku ceste preveľkej, nebudem plesať. 

Ako sa na druhú stranu mám dostať? 

Musím nájsť priechod, nemôžem tu zostať. 

Vpravo je zebra, bielo-čierne zviera a na druhej strane snáď potok vyviera. 

 

 

 

 

2. Kamenné schody          

Za potokom našiel som skryté schody, dúfam, že hore výjdem bez nehody. 

Jednu nohu kladiem pred druhú a počítam svoje kroky, 

Myslel som si, že mi táto cesta bude trvať roky. 

(Počet schodov si pamätať musím a tajničku zase doplniť skúsim.) __ __ __  

                3   4 

       

Unavený a ustatý hore som sa dostal, 

keď tu zrazu si ma k sebe kamarát spánok pozval. 

Ráno ma kostolné zvony zobudili, moje nohy rýchlo vyskočili. 

A tak som išiel ďalej, ktovie čo ma čaká, 

Hľa už ma ďalšie dobrodružstvo láka. 

Vpravo kopec, vľavo mesto, čarokrásne je to miesto. 

V diaľke vidím stromy, zdá sa že ich poznám, 

Ak si nespomeniem, plantnet* ponúkne mi zoznam. 

 

 

3. Lipy 

Obzerám sa dookola, čo priťahuje moje oči? 

Vietor sa v korunách obrovských líp točí. 

Lipy, ktoré tajomstvo pradávne strážia,  

Slovania si nadovšetko vážia. 



Pod ich konármi čierny hrob sa ukrýva, 

v ňom slovenský básnik Sládkovič odpočíva. 

S jeho manželkou bielou ako stena, 

do prekrásnych šiat je zahalená. 

Na pomníku nápis pozorne hľadaj, 

do tajničky ďalšie písmenká hádaj. 

 

Doplň celé meno z náhrobku: Andrej  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  Sládkovič 
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Tak sa poberám pomaly do diaľky, 

Keď vyhladnem dám si kus horalky. 

K pokladu ma vedie básnikova cesta, 

musím sa už zase pohnúť z miesta. 

Ako si tak vykračujem, zrazu čudný zvuk začujem. 

Zrýchlený dych, beh a výkrik „Streľ!“ – hrozne som sa bál! 

Veľmi skoro som však zistil, že ide len o futbal. 

Obišiel som ihrisko, za obchod sa dostal, 

keď zjavil sa tu obor, stáť som pred ním ostal. 

 

4. Socha kráľa 

Predo mnou zrazu stojí kráľ, čo kedysi veľkú moc mal. 

Rýchlo sa mu pokloním, no jeho vojsko nevidím. 

Ako sa mu do tváre dívam,  

zisťujem, že telo sochy skrýva. 

Poďte sa aj Vy pozrieť bližšie 

aby  Vám nápis v tajničke vyšiel. 

Veľký nos a malé uši, koruna mu veľmi sluší.  

Kameň je to? A či drevo? Oklamať sa nenechaj, 

pozorne si pozri sochu, ďalej zase utekaj. 

 

Čoho kráľ je to?   __ __ __ __ __ __ __ __ 
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5. Zastávka autobusu (ZVT) 

Cestou ba aj necestou, po chodníku a či tráve, 

popri detskom ihrisku a obchode som prešiel práve. 

Kráčam, kráčam, kráčam už ma rozboleli nohy,  

zastávka sa vynorila, čakajú tu mnohí. 

V diaľke už vrčí trolejbus, 

rozhodnúť sa teraz skús. 

Pešo a či autobusom ďalej sa vydám, 

keď pôjdem pešo, do kroku pridám. 

Rovná dlhá cesta, vinie sa cez pol mesta 

zaberie mi trochu času pešo zvládnuť túto trasu. 

(Dá sa to zvladnuť aj pre rodiny, 

trvá to asi pol hodiny.) 

Nakoniec som sa rozhodol,  

na trolejbus som nasadol. 

Veziem sa veziem pomaly, 



aby moje nohy oddychovali. 

Odkaz na stránku imhd bb 

 

6. Močiar a skalka        

Veziem sa len do vozovne, no ďalej ísť pešo musím.   

Nápoveda by mi ušla, tajničku zas doplniť skúsim. 

Pred budovou skalka stojí, 

v zime však zmizne v snehovom závoji. 

Pri malej skalke tabuľa má nápis 

opíš si písmenká, vedľa si ich napíš. 

 

__ __ __ __ __ __ __ __     __ __ __ __ __ __      __ __ __ __ __     __ __ __ __ __ __      __ __ __ __ __ __ __ __ 
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Oproti, cez cestu , močiar sa ukrýva, 

veľa zvieratiek v ňom určite býva. 

Len v lete ho slnko vysuší, 

vráti sa, keď znova naprší. 

 

Hneď vedľa močiara je spojená škola, 

niečo asi počujem, to poklad ma volá. 

Dedinka malebná predo mnou sa črtá.  

Čože v nej nájdem? - hlavou mi vŕta. 

 

 

7. Potok – Kremnička 

V Kremničke za potokom ste na rázcestí, 

prevediem Vás cez obe cesty. 

Ak popri moste pôjdete vpravo,  

(po červenom však nechoďte, je tam bahno) 

na rohu cesty na streche kohút je, 

kedysi kikiríkal, dnes smer ukazuje. 

Po ulici, čo názov stromu s bielou kôrou skrýva, 

chodťe až na koniec, možno Vám niekto zakýva. 

Ak vľavo sa vydáte, 

krčmu a obchod určite zbadáte. 

Cez dedinku rovno prejdete, 

na pizzu sa staviť môžete. 

Na najbližšej odbočke choďťe hneď doprava, 

brezová ulica už Vás očakáva. 

Rovno k cintorínu hore pôjdete, 

k pokladu zablúdiť nemôžete. 

 

7.1 Nedokončený oblúk 

Zrazu vidím trčať „kamenné drôty“ zo zeme. 

Čo tentoraz hľadať budeme? 

Pri tomto nedokončenom oblúku doľava odbočím, 

dole kopčekom rýchlo vykročím. 

V žiadnom prípade popod oblúk neprejdem, 



lebo neviem, či tam niečo zlé nenájdem. 

Kopec je strmý, dávaj veľký pozor, 

mal by si mať so sebou nejaký dozor.  

 

Z akého materiálu je nedokončený oblúk?  

__ __ __ __ __ 
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8. Pamätník  

Ako som tak išiel, k pamätníku som prišiel. 

Na pamätníku sa týčia tri kríže, 

tuším začínajú ma bolieť kríže. 

Niet divu, veď z tej dlhej cesty 

do brucha sa mi aj medveď zmestí. 

Najprv však vzdám úctu tým,  

čo ležia tu pod podzemím. 

Nacisti veľkú krivdu spáchali, 

príliš veľa životov zobrali. 

Brečtan obrastá si plot a stráži tento veľký hrob. 

Tajnička Vám prezradí, kde hľadať poklad treba, 

pošlite mi potom svoj odkaz do neba. 

Partizáni už vymreli, vyhrali však! 

Už ste v cieli.  

 

Tretie slovo v treťom riadku nápisu na pamätníku :  

__  __  __  __  __  __ 
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Teraz ticho, kľud a mier užívajte troška, 

konečne sa môžete zahryznúť do rožka. 

Pozrite od pamätníka,  

briez alej Vás už víta. 

A na konci tejto cesty 

poučenie pre svet dnešný. 

Vojna, utrpenie ba aj zlosť 

zla už narobila viac než dosť. 

Životy si berie stále, 

čo tam po zlatom metále. 

Skús žiť v láske, spokojnosti a ku sebe vítaj hostí. 

Každý z nás chce život v mieri, ešte raz, VITAJTE V CIELI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tajnička: 

 

 

          Hľadajte 

 

  

 

                                          krokov vpravo od  

 

 

 

Hľadačku vytvorili: Lenka Troiaková, Terezka Štefanovie, Ivana Kulfasová, Emma Kresťanková a Ivana Masárová 

v spolupráci s neziskovou organizáciou Živica. 2018 

Kontakt v prípade pripomienok: facebook – Hľadačka – Quest, alebo link: 

https://www.facebook.com/H%C4%BEada%C4%8Dka-Quest-2104112626544676/ 
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