
QUEST Záhrada, ktorá učí 
(prezentácia záhrady 17.05.2019) 

 
 
ÚVOD (ŠTART – CIEĽ) 
Na tom mieste, kde ty stojíš, 
nachádza sa symbol školy. 
Pozri na to géčko v strede 
a to elko pri ňom tiež je. 
 
Pred tebou je symbol mesta, 
je ňou lipa malolistá. 
Pod lipou je skrýša istá, 
ako kľúčik od nej získaš? 
 
Podľa mapy kráčaj vľavo, 
k ovocným stromom prejdi hravo! 
 
1 OVOCNÉ STROMY 
Skupina stromov, nový sad, 
o pár rokov už budeš rád 
siahať po plodoch odrôd starých, 
sú to od našich predkov dary. 
 
Hádanka prvá už je tu, 
pohľadaj v názvoch stromov tú 
odrodu vzácnu pre náš kraj, 
ďalej sa potom poberaj. 
 
Prečítaj si otázku a doplň odpoveď a podľa dvojveršia sa presuň na ďalšie 
stanovište. 
 
Ako sa volá stará odroda ovocného stromu? Zapíš si. 
 

    

   7 
 
A teraz už kráčaj k plotu, 
obdivuj tú kríkov rotu! 
 
 
 
 
 



 
2 KRY – ZELENÁ ZÓNA 
Pred prachom, hlukom z ulice, 
lístočkov bude tisíce 
chrániť svet našej záhrady 
ako pluk veľkej armády. 
 
 
Kvety a listy okrasné 
budú zas ľuďom pre básne, 
keď pôjdu okolo či k nám. 
Ďalšiu hádanku Ti dám. 
 
Prečítaj si otázku a doplň odpoveď a podľa dvojveršia sa presuň na ďalšie 
stanovište. 
 
Pohľadaj medzi kríkmi ten, ktorý kvitne na jar kvetmi slnka. Zapíš si. 
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Za živým plotom záhony sú tri, 
zamier k tomu, ktorý je na kopci! 
 
3 SKALKOVÝ ZÁHON 
Pomedzi skalky kvitnúca nádhera, 
dobre sa na ňu každému pozerá. 
Nežiada vody veľa, 
slnko má za priateľa. 
 
Ako hviezda tam skalná ruža žiari, 
bez tŕnia je, nenarobí sváry. 
Na svahu predtým osamelom 
darí sa farbám, kvetom, čmeľom. 
 
Prečítaj si otázku a doplň odpoveď a podľa dvojveršia sa presuň na ďalšie 
stanovište. 
 
Napíš názov známeho kvetu bielej farby rastúceho v skalke (okrasná forma) 
i v tráve okolo (pôvodný druh). 
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Len pár krokov nižšie kráčaj, 
záhon ďalší, zve ťa na čaj! 
 
4 BYLINKOVÝ ZÁHON 
Na malom mieste pestrá paleta, 
ponuka čajov, korenín zo sveta. 
Z medovky a mäty výborný nápoj je, 
šalvia i levanduľa rozvoňajú okolie. 
 
Tehličky pekne v špirále, 
zároveň to aj géčko je, 
Géčko - ako gymko naše, 
poď hneď na zadanie ďalšie. 
 
Prečítaj si otázku a doplň odpoveď a podľa dvojveršia sa presuň na ďalšie 
stanovište. 
 
Najviac známa a voňavá bylinka zvonku záhonu (môžeš vyskúšať jej typickú 
vôňu pošúchaním medzi prstami). 
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5 záhonov už ťa víta 
odpoveď na ďalšiu otázku si pýta! 
 
5 VYVÝŠENÉ ZÁHONY 
Záhradka v našej záhrade - 
pred Tebou v plnej paráde. 
Pýši sa všetkým, čo v nej je: 
cibuľa, mrkva, obilie. 
 
Uč sa tu, ako klíči hrach či uhorka, 
i aký má plod rajčiak, reďkovka. 
Odmena za prácu - úroda skvelá, 
vitamínov a chutí kopa celá! 
 
Prečítaj si otázku a doplň odpoveď a podľa dvojveršia sa presuň na ďalšie 
stanovište. 
 
 
 



Nájdi v jednom zo záhonov známu genetickú rastlinku, ktorá má i úponky na 
zachytenie o oporu (a máva na koreňoch hľuzkovité baktérie). 
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Bež na okraj záhrady, 
nečakaj tam nástrahy! 
 
6 ÚŽITKOVÉ KRY a KRY – ZELENÝ PLOT 

Nie je to plot z plechu, dreva, 
rozrastie sa, žiadna diera! 
Tŕne šípky, ostne dráča, 
votrelec k nám neprekráča. 
 
Jarabino-arónia, muchovník či drieň, 
pre vtáčiky aj pre ľudí je to lekáreň! 
Kút záhrady tento nás teší, opája, 
užitočnosť a krásu pospájal. 
 
Prečítaj si otázku a doplň odpoveď a podľa dvojveršia sa presuň na ďalšie 
stanovište. 
 
Nájdi medzi úžitkovými kríkmi drieň obecný a napíš jeho latinský názov. 
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Pohľadom nájdi kompostovisko 
a vykroč k nemu sebaisto! 
 
7 KOMPOSTOVISKO 

Z "pivnice" čerstvý vzduch dýchajú, 
"prízemie" si obývajú. 
Na "poschodí" jedla hojnosti, 
jesť môžu do sýtosti. 
Šupky z ovocia i zeleniny 
premenia pre rastliny na živiny! 
 
Tieto naše kamarátky 
vylučujú účinné látky. 
O kom a o čom je reč - viete dozaista, 
dážďovka premieňa bioodpad kompostoviska! 
 

   



Prečítaj si otázku a doplň odpoveď a podľa dvojveršia sa presuň na ďalšie 
stanovište. 
 
Dážďovka -  obyvateľ kompostoviska - svojou činnosťou kyprí pôdu a vyrába ... 
(produkt). 
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Pod brezami míňaj pieskovisko, 
za živý plot sprava nahliadni – a si blízko! 
 
8 POCITOVÝ CHODNÍK 

Pod nohami pocit neistý, 
chodník obklopujú zelené listy. 
Desať okien a ochutnávačov máš dvoch, 
každé okno spoznáš chuťou svojich nôh. 
 
Prvým krokom ponoríš sa do mäkkého piesku, 
dávaj pozor, v druhom nech nechytíš triesku. 
podľa plodu spoznaj strom, 
veď už stojíš na treťom. 
 
Pod štvrtým krokom kamienky malé, 
cez hlinu a drahokamy skončíš v tráve. 
Pred tebou je ôsmy krok, 
kamienky okrúhle po celý rok. 
 
Drevo zostrúhané do mäkkej periny, 
stojíš v okienku, kde sú piliny. 
A posledný desiaty, 
je tam gaštan guľatý. 
 
Prečítaj si otázku a doplň odpoveď a podľa dvojveršia sa presuň na ďalšie 
stanovište. 
 
Prejdi všetkých desať políčok až na koniec a všimni si, aký druh materiálu sa 
nachádza v treťom políčku pocitového chodníka. Zapíš si to. 
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Cez otvor živého plota poď pod väčšiu lipu, 
čoskoro odhalíš tajnosť skrytú. 
 
9 LIPA 

Už sa tá cesta uzatvára, 
odhalíš čoskoro, čo okienka taja. 
Vydrž pár chvíľ, pár úloh tiež, 
a hádanku ďalšiu teraz rieš. 
 
Prečítaj si otázku a doplň odpoveď a podľa dvojveršia sa presuň na ďalšie 
stanovište. 
 
Z miesta, kde stojíš, sa zadívaj na balkón, kde uvidíš pomôcku, ktorú využívame 
pri spracovaní byliniek z bylinkového záhona. Napíš, čo to je. 
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Obídi logo, spredu staň, 
na vresy v ňom sa zadívaj. 
 
10 ÚVOD (ŠTART – CIEĽ) 
Na tom mieste, kde ty stojíš, 
nachádza sa symbol školy. 
Pozri na to géčko v strede 
a to elko pri ňom tiež je. 
 
Pred tebou je symbol mesta, 
je ňou lipa malolistá. 
Pod lipou je skrýša istá, 
ako kľúčik od nej získaš? 
 
Prečítaj si pokyny a vyrieš rébus. 
 

 Všimni si očíslované písmeno pri každej odpovedi a vpíš ho podľa čísla do 
okienok rébusu.  

 Na pravú stranu rovnice doplň písmena z loga.  

 Teraz hádaj, čo znamená tento tajomný rébus. Rozlúskni zakódovanú 
myšlienku.  

 Na základe toho získaš kľúče od pokladu. 
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