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Čertove hlavy pri obci Želízy
Ježiškova cesta
Za Zlatovláskou na Červenú Lhotu
Farma Moulisovcov v Milínove
Od prameňa Labe k Pančavskému vodopádu
Vlčí výbeh v Srní
Najvyšší český vrch Sněžka
Kadiaľ utekali Pyšná princezná a Petr Máchal
Adršpašské skalné mesto
Do Cipískovho kraja
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Ak sa stratím, napíšte mojim majiteľom na
@

, aby neboli smutní.

ZBAĽTE SI BATÔŽKY A UŽITE SI NEZABUDNUTEĽNÉ
BODKOVANÉ VÍKENDY NA CESTÁCH

Granko je srdcovka, s ktorou majú mnohí z nás spojené
nezabudnuteľné zážitky. Ako teda lepšie osláviť výročie,
než nezabudnuteľným výletom a novými zážitkami?
Pripravili sme preto 40 TIPOV VŠETKÉHO DRUHU, zo všetkých kútov ČR a SR.
Výlety sú koncipované pre celú rodinu a tak, aby si každý prišiel na svoje.
Nešlo o to, vytvoriť nejakú encyklopédiu, ale ponúknuť symbolických
40 československých zaujímavostí, pretože skutočné zaujímavosti
máme predsa aj u nás, hoci o nich niekedy ani len netušíme.
Objavte ich všetky a zažite pritom veľa zábavy!

AKO PRACOVAŤ S DENNÍKOM
• Určite si správcu denníka, ktorý bude starostlivo dohliadať na zapisovanie,
aby mohol byť denník skutočnou akčnou mini-kronikou vašej rodiny.
• Aby vám dlho vydržal, strážte si ho ako oko v hlave.
• Do denníka zapisujte priebežne, kým ste ešte plní dojmov. Najneskôr
pred spaním. Ráno si už v pokoji dajte iba hrnček dobrého kakaa.
• Vyšperkujte si ho zážitkami podľa vašich predstáv. Potom sa k nemu
budete radi vracať.

DESATORO VESELÉHO CESTOVATEĽA
1.
2.
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Skontrolujte si aktuálnu dostupnosť a prípadnú otváraciu dobu vášho cieľa.
Nezabudnite sa dobre naraňajkovať a zabaliť si desiatu, aby ste cestou zvládli
všetko, čo na vás čaká. Hladný turista je mrzutý turista. Ak si do batohu
pribalíte aj Granko kakaové mlieko, uvidíte, ako si cestou pochutnáte.
Zastrúhaná ceruzka, nabitý telefón alebo foťák vám pomôžu uchovať
tie najkrajšie spomienky.
Na horách si počasie robí, čo sa mu zachce. V bodkovanej
pláštenke vás však žiadne jeho vrtochy nerozhodia.
Slnečné okuliare, šiltovka a opaľovací krém patria
k výletom rovnako ako bodkovaný hrnček ku kakau.
Ísť po značkách je dobrodružstvom, ale mať
mapu v zálohe je tiež fajn.
Pohybujte sa len po vyznačených cestách a buďte
ohľaduplní voči sebe a okolitému prostrediu.
Poriadne sa rozhliadnite okolo seba,
aby vám cestou nič neuniklo.
Správny cestovateľ sa oblieka ako cibuľa.
3 tenšie vrstvy vás zahrejú lepšie ako
1 poriadny sveter. Navyše ich budete
môcť podľa potreby odoberať a pridávať.
Dobré topánky sú základom dobrého výletu.
Skontrolujte pred cestou ich stav, aby vás
na ceste neprekvapili.

2. JEŽIŠKOVA CESTA

ÚLOHA
Zistite, kto v noci stráži sny všetkých detí
a občerstvite sa U Krmelce.

11.
Zakrúžkuj aké je v deň výletu počasie.

12.
13.
14.

VEDELI STE, ŽE...
V Božom Dare, v najvyššie položenom meste v strednej Európe, býva Ježiško. Zásluhou
kráľovnej Vetrule tu funguje aj Ježiškova pošta. Na Ježiškovej ceste na vás čaká 13
domčekov, v každom úloha a celá kopa zaujímavostí o Ježiškovi a jeho pomocníkoch.
Môžete si vybrať kratšiu trasu, vhodnú aj pre kočíky, alebo dlhšiu trasu, pešo, na bicykloch
alebo v zime aj na bežkách. Ak budete mať ešte stále dosť energie, môžete si napríklad
zajazdiť na kárach v areáli Novako hneď veľa cestičky alebo sa vyviezť lanovkou na
Neklid alebo Klínovec a rozhliadnuť sa, akú krásnu krajinu máme.
ÚČASTNÍCI

KOHO SME STRETLI

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

POZNÁMKY
(čo zaujímavého sme videli a čo sme sa dozvedeli)

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

ĎALŠIE POZNÁMKY, OBRÁZKY A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Železnohorský jedľovo-bukový prales
Korunami šumavských stromov na Lipne
Za princeznou Jasněnkou na hrad Bouzov
Zevlův Mlýn
Karlova Studánka
Za Bielou paňou na Pernštejn
Valašský skanzen Rožnov
Živá voda Modrá
Nielen za tučniakmi do ZOO
Zámocký areál Lednice
Na plte pod hradom Strečno
Naspäť do 19. storočia vo Vychylovke
Zubačkou na Štrbské pleso
Jantárovým chodníkom na Oravský hrad
Výlet na Lomnický štít
Čiernohronská lesná železnica
Veveričí lanový park na Štrbskom plese
Donovalkovo - hlavné mesto detí
Palcmanská Maša pri obci Dedinky
Rozprávková dedinka Habakuky
Bojnice od praveku po súčasnosť
Maľované Čičmany
Zveropark v Revištskom Podzámčí
Slovensko ako na dlani v Parku miniatúr v Podolí
Ranč Nová zem a vtáčí raj
Od ľadopádu ku Gombaseckej jeskyni
Múzeum letectva v Košiciach
Šomoškou k moru a vodopádu, kde sa nekúpe
Po prúde Malého Dunaja do Kolárova
Veterný mlyn a megality v Holíči Ranč
GrankoCZSK
#GRANKOCESTY

1. ČERTOVE HLAVY PRI OBCI ŽELÍZY

ÚLOHA
Nájdite 9 m hada a reliéfy trpaslíkov
v jaskyni Klácelka.

Zakrúžkuj aké je v deň výletu počasie.

VEDELI STE, ŽE...
Kúsoček od Mělníka pri obci Želízy sa môžete pozrieť čertom do očí. Obrovské čertovské
hlavy vytesané do skalných pieskovcov nemôžete prehliadnuť. Na druhej strane
Kokořínska v Čertovej rokline nájdete aj Čertovu studničku. Asi 2 km od hradu Kokořín,
nad Kokořínským dolom, sa nachádzajú zaujímavé skalné stĺpy s pokrievkami a skalné
bludisko. Kokořínsko vás uchváti nielen množstvom skalných sôch a foriem, ale
aj nádhernou lesnou krajinou plnou starých drevených chalúp.
ÚČASTNÍCI

KOHO SME STRETLI

POZNÁMKY
(čo zaujímavého sme videli a čo sme sa dozvedeli)

ĎALŠIE POZNÁMKY, OBRÁZKY A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

4. FARMA MOULISOVÝCH MILÍNOV

ÚKOL
Stlučte si vlastní máslo.

Zakroužkuj, jaké je v den výletu počasí.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...
Seno je naprostým základem králičího jídelníčku. Přežvykování sena jim pomáhá
obrušovat stále rostoucí stoličky, užívají si to jako relax a je to pro ně zdroj vlákniny, který
jim pomáhá dobře trávit. A stejně tak je to s vlákninou i u lidí. Máte dnes v jídelníčku
nějakou? Na farmě Moulisových se naučíte, co nám příroda dokáže dobrého dát,
když se o ni budeme dobře starat. Můžete si sami zkusit vytlouct obilí a upéct chleba,
podojit krávu, stlouct mléko a mnoho dalšího. V létě si tu můžete užít také Slavnosti
sena a na seně i přespat.
ÚČASTNÍCI

KOHO JSME POTKALI

POZNÁMKY
(co zajímavého jsme viděli a co jsme se dozvěděli)

DALŠÍ POZNÁMKY, OBRÁZKY A JINÉ DŮLEŽITÉ INFORMACE

3. ZA ZLATOVLÁSKOU NA ČERVENÚ LHOTU

ÚLOHA
Prejdite sa loďkou po zámockom rybníku
rovnako ako Zlatovláska.

Zakrúžkuj aké je v deň výletu počasie.

VEDELI STE, ŽE...
Za deviatimi riekami, deviatimi horami a deviatimi lesmi leží rozprávkový červený
zámok kráľa s 12 dcérami – Červená Lhota. Rozprávka o Zlatovláske je známa v celej
Európe. Príbeh bratov Grimmovcov sa dočkal aj animovaného stvárnenia, v roku 2010
vyšla aj zo štúdia W. Disneyho pod názvom Na vlásku. Kto však má radšej knižku,
ten nedá dopustiť na tú klasickú od K. J. Erbena, ktorá inšpirovala básnika J. Kainara
k vytvoreniu bábkového divadla.
ÚČASTNÍCI

KOHO SME STRETLI

POZNÁMKY
(čo zaujímavého sme videli a čo sme sa dozvedeli)

ĎALŠIE POZNÁMKY, OBRÁZKY A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

6. VLČÍ VÝBEH V SRNÍ

ÚLOHA
Nájdite uprostred výbehu lávku nad terénom
a zapíšte si, koľko uvidíte vlkov.

Zakrúžkuj aké je v deň výletu počasie.

VEDELI STE, ŽE...
Vlci sú v skutočnosti veľmi plachými zvieratami, ktoré na človeka len tak nezaútočia.
Dokážu žiť s človekom, ako pred tisíckami rokov. Musíme ich však dobre poznať. Správajú
sa podobne ako divé psy, ktorí si musia zadovážiť potravu a naučiť to aj svoje mláďatá.
Vlk je ale nádherné a prispôsobivé zviera, ktorá má dôležitú úlohu – udržiavať les
v prirodzenej rovnováhe a so zdravou zverou. V Srní sa na nich budete môcť pozrieť
zblízka a pritom bezpečne a dozvedieť sa oveľa viac. Psíky tentoraz nechajte u babičky.
ÚČASTNÍCI

KOHO SME STRETLI

POZNÁMKY
(čo zaujímavého sme videli a čo sme sa dozvedeli)

ĎALŠIE POZNÁMKY, OBRÁZKY A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

5. OD PRAMEŇA LABE K PANČAVSKÉMU VODOPÁDU
ÚLOHA
Nájdite Ambrožovu vyhliadku a pokochajte sa
výhľadom na Labský důl, Kozie hřbety, Kotel
a Lysú horu. Obdivujte dúhu nad vodopádom.

Zakrúžkuj aké je v deň výletu počasie.

VEDELI STE, ŽE...
Pančavský vodopád má 148 m a je tak najvyšším vodopádom v Čechách. Nájdete ho
v Krkonošskom národnom parku, približne 1 km južne od Labskej boudy. Ak netrafíte
a pôjdete 1 km od Labskej boudy opačným smerom, dôjdete k prameňu Labe
tečúcemu 1329 km až do Severného mora. Na chvíľku sa pri ňom posaďte a pozorujte,
či neuvidíte nejakú žabu na prameni. Ak nie, skúste sa rozpomenúť, v ktorom meste
sa zlieva s Vltavou a v ktorom s Orlicou.
ÚČASTNÍCI

KOHO SME STRETLI

POZNÁMKY
(čo zaujímavého sme videli a čo sme sa dozvedeli)

ĎALŠIE POZNÁMKY, OBRÁZKY A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

8. KADIAĽ UTEKALI PYŠNÁ PRINCEZNÁ A PETR MÁCHAL
ÚLOHA
Nájdite Mariánsky stĺp (nie ten v Prahe na
Staromestskom námestí), pečiatku na stĺpe pri
Varhanoch a odkreslite si ho ceruzkou do denníka.

Zakrúžkuj aké je v deň výletu počasie.

VEDELI STE, ŽE...
Panská skála pri Práchni je najstarším českým geologickým chráneným územím. Vznikla
sopečnou činnosťou, kedy tento čadič vystúpil z hĺbky viac než 30 km. Jej reliéf vznikol
pomalým tuhnutím lávy. Poznáte miesto, kadiaľ utekala Pyšná princezná pred vojakmi?
10 km odtiaľto na 35 m vysokej skale nemôžete minúť Skalný hrad Sloup. Ak vyjdete až
na vrchol, uvidíte schody vedúce do vnútra skaly, kadiaľ schádzal Petr Máchal s čertom
Jankom do pekla v rozprávke S čerty nejsou žerty.
ÚČASTNÍCI

KOHO SME STRETLI

POZNÁMKY
(čo zaujímavého sme videli a čo sme sa dozvedeli)

ĎALŠIE POZNÁMKY, OBRÁZKY A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

7. NAJVYŠŠÍ ČESKÝ VRCH SNĚŽKA
ÚLOHA
Použite pečiatku v Poštovni na Sněžke,
spočítajte schody na chodníku tesne
pod vrcholom a prespite na sene.

Zakrúžkuj aké je v deň výletu počasie.

VEDELI STE, ŽE...
Cesta na najvyšší český vrch nie je určená len pre kamzíkov. Až po vrchol vedie
lanovka. Nastúpiť môžete hneď pri parkovisku pri chate Lesovna. Medzistanica Růžová
hora slúži aj ako druhé nástupné či výstupné miesto, v blízkosti ktorého sú 2 chaty,
kde sa môžete zastaviť na desiatu alebo aj na prenocovanie. Ak chcete mať skutočne
jedinečný zážitok, prenocujte na sene v Slamáku – štýlovom domčeku pri Boude
v Obřom dole.
ÚČASTNÍCI

KOHO SME STRETLI

POZNÁMKY
(čo zaujímavého sme videli a čo sme sa dozvedeli)

ĎALŠIE POZNÁMKY, OBRÁZKY A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

10. DO CIPÍSKOVHO KRAJA

ÚLOHA
Zistite a zapíšte si do denníka, aké bolo
pôvodné remeslo lúpežníka Rumcajsa.

Zakrúžkuj aké je v deň výletu počasie.

VEDELI STE, ŽE...
Les Řáholec je údajne nazvaný podľa slova „řáholit“, čo znamená hlasne sa tešiť? My
ale vieme, že v lese treba byť potichu, aby sme neplašili zvieratá. Cisárovná Betka,
Alžbeta Bavorská, žena Františka Jozefa I., známa ako Sisi, ktorá bola známa svojou
láskou k zvieratkám a prírode a snažila sa byť láskavou a spravodlivou rovnako ako
Rumcajs. Z Valdštejnovho námestia v Jičíne sa môžete vydať podľa mapy z Mestského
informačného centra po 2 km dlhom Cipískovom chodníku, ktorý zvládne každý. 7 km
odtiaľto v Prachovských skalách sa môžete vydať po 3 km dlhom Cipískovom okruhu,
kde nájdete Rumcajsovu jaskyňu.
ÚČASTNÍCI

KOHO SME STRETLI

POZNÁMKY
(čo zaujímavého sme videli a čo sme sa dozvedeli)

ĎALŠIE POZNÁMKY, OBRÁZKY A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

9. ADRŠPAŠSKÉ SKALNÉ MESTO
ÚLOHA
Vyfoťte sa s Kryštofovými kameňmi.
Určite vás zaujme, že tieto kamene
sú vlastne dve skamenelé stromy.

Zakrúžkuj aké je v deň výletu počasie.

VEDELI STE, ŽE...
Adršpašské pieskovcové skaly boli pôvodne pralesom. Tešiť sa môžete na celý rad
vyhliadok, prameňov a vodopádov. Trasu si môžete zvoliť podľa vlastných možností.
Ak sa vám pokazí počasie alebo budete mať čas, môžete výlet ukončiť zastávkou
v múzeu Merkur v Polici nad Metujou. Uvidíte tam najväčšiu stavbu z Merkuru na
svete, ktorá je zapísaná aj do Guinessovej knihy rekordov.

ÚČASTNÍCI

KOHO SME STRETLI

POZNÁMKY
(čo zaujímavého sme videli a čo sme sa dozvedeli)

ĎALŠIE POZNÁMKY, OBRÁZKY A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

12. KORUNAMI ŠUMAVSKÝCH STROMOV NA LIPNE
ÚLOHA
Vystúpte až na vrchol, zapnite si všetky
vrecká a fííííí – spustite sa nadol
po superdlhom suchom tobogane.

Zakrúžkuj aké je v deň výletu počasie.

VEDELI STE, ŽE...
Ak vám nebude stačiť náučný výstup chodníkom nad koruny stromov do výšky 40 m
a spustenie po 52 m dlhom tobogane, môžete priamo pod chodníkom navštíviť Kráľovstvo
lesa s parádnym lanovým parkom a obrovskou trampolínou.
Sezóna na Lipne je dlhá a ponúka pre každého niečo. Aj v prípade dažďa. V zime sem
môžete prísť lyžovať a relaxovať napríklad do aquaparku.

ÚČASTNÍCI

KOHO SME STRETLI

POZNÁMKY
(čo zaujímavého sme videli a čo sme sa dozvedeli)

ĎALŠIE POZNÁMKY, OBRÁZKY A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

11. ŽELEZNOHORSKÝ JEDĽOVO-BUKOVÝ PRALES

ÚLOHA
Urobte si fotky pri drevenom poľovníckom zámočku
200 m od zeleného okruhu a pri zaujímavej hube.

Zakrúžkuj aké je v deň výletu počasie.

VEDELI STE, ŽE...
Pôvodný jedľovo-bukový prales je domovom nielen vzácnych druhov stromov, ale aj
húb. Jeho najvyššia jedľa „Stará kráľovná“ mala 46 m a dožila sa 300 rokov. Najbližší
prístup do pralesa je z Horného Bradla po zelenej značke, ktorá vedie celým územím.
Prírodná rezervácia Polom ponúka malý a veľký okruh. Pripravte sa, že uvidíte torzá
obrovských stromov, spadnuté kmene, ktoré možno budete musieť aj prekročiť, a na
nutnosť dodržiavania všetkých opatrení ochraňujúcich rezerváciu.
ÚČASTNÍCI

KOHO SME STRETLII

POZNÁMKY
(čo zaujímavého sme videli a čo sme sa dozvedeli)

ĎALŠIE POZNÁMKY, OBRÁZKY A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

14. ZEVLŮV MLÝN

ÚLOHA
Zapíšte si, aké veľké mlynské koleso je v Zevlovom
mlyne a nájdite vodopád v Terčinom údolí.

Zakrúžkuj aké je v deň výletu počasie.

VEDELI STE, ŽE...
Mlynárske remeslo patrí v Čechách k tým najstarším. Mlynár musel byť vzdelaný
a musel rozumieť mnohým odborom, ovládať remeslo a byť dobrým obchodníkom
a poľnohospodárom, pretože k mlynu patrilo aj hospodárstvo. Nielen o tom vám radi
porozprávajú v Zevlovom mlyne pri Zevlovom rybníku v Novohradských horách. Za
priaznivých podmienok je možné koleso aj spustiť. Len 3 km odtiaľto môžete prejsť
Terčiným údolím, kde si pred viac ako 200 rokmi nechala grófka Terézia postaviť kúpele
a vodopád, aby jej pripomínal Alpy.
ÚČASTNÍCI

KOHO SME STRETLI

POZNÁMKY
(čo zaujímavého sme videli a čo sme sa dozvedeli)

ĎALŠIE POZNÁMKY, OBRÁZKY A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

13. ZA PRINCEZNOU JASNĚNKOU NA HRAD BOUZOV
ÚLOHA
Navštívte vežu Hláska, v ktorej bola Jasněnka
v domácom vezení, a ochutnajte niektorú
zo špecialít Tvarůžkovej cukrárne v Lošticiach.

Zakrúžkuj aké je v deň výletu počasie.

VEDELI STE, ŽE...
Hrad Bouzov má 2 funkčné padacie mosty a 15 m vysokého Trójskeho koňa. Pamätáte
si rozprávku o Jasněnke, ktorá tu žila a ako to bolo so Zlatým kohútom Slnečnej
panej, ktorý jedného dňa neprivolal slnko? Vedeli ste, že kohúti majú skutočne také
svoje vnútorné hodiny, ktoré im hovoria, kedy majú ráno zakikiríkať a že privilégium
zobúdzať prináleží tomu najvyššie postavenému kohútovi z kurína?
Odporúčame nevynechať iba 8 km od Bouzova vzdialené Loštice, kde sa už 143 rokov
vyrábajú pravé Olomoucké syrčeky nazvané podľa trhov v Olomouci.
ÚČASTNÍCI

KOHO SME STRETLI

POZNÁMKY
(čo zaujímavého sme videli a čo sme sa dozvedeli)

ĎALŠIE POZNÁMKY, OBRÁZKY A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

16. ZA BIELOU PAŇOU NA PERNŠTEJN

ÚLOHA
Nájdite na hrade so sprievodcom všetky indície
a sledujte, či sa vám zjaví Biela pani.

Zakrúžkuj aké je v deň výletu počasie.

VEDELI STE, ŽE...
Na severnom svahu pod hradom rastie pamätný Pernštejnský tis, najstarší tis obyčajný
na Morave. Povesť hovorí, že kým sa bude tisu dariť, bude v poriadku aj hrad. Ktovie,
či to bola iba náhoda, že po zlomení jedného z vrcholov sa na hrade prepadla klenba
a po zlomení vetvy zachvátil hrad požiar. Preto sa starajme o stromy, aby sa im aj nám
dobre darilo. 3,2 km od hradu v obci Černvír sa môžeme nadesiatovať pri 301 rokov
starom krytom drevenom moste.
ÚČASTNÍCI

KOHO SME STRETLI

POZNÁMKY
(čo zaujímavého sme videli a čo sme sa dozvedeli)

ĎALŠIE POZNÁMKY, OBRÁZKY A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

15. KARLOVA STUDÁNKA

ÚLOHA
Nájdite v Karlovej studánce 20 m vysoký vodopád
a ochutnajte Vilémov prameň v pitnom pavilóne.

Zakrúžkuj aké je v deň výletu počasie.

VEDELI STE, ŽE...
Priamo z Karlovej Studánky môžete vyjsť autom alebo autobusom k hotelu Ovčárna
a odtiaľto po 3,5 km vystúpiť na najvyšší vrch Moravy – Praděd. Nezabudnite sa však
dobre obliecť, panuje tu vraj najdrsnejšie podnebie v republike, priemerná ročná teplota
nepresahuje 1 °C. Keď sa na vrcholku zdvihne silný vietor alebo sa priženie veľká
fujavica, hovorí sa, že „sa hnevá Praděd, mocný vládca tunajších hôr“.

ÚČASTNÍCI

KOHO SME STRETLI

POZNÁMKY
(čo zaujímavého sme videli a čo sme sa dozvedeli)

ĎALŠIE POZNÁMKY, OBRÁZKY A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

18. ŽIVÁ VODA MODRÁ

ÚLOHA
Ochutnajte rybacie škvarky alebo sekanú z kapra
a vykúpte sa v tunajšom prírodnom biotope.

Zakrúžkuj aké je v deň výletu počasie.

VEDELI STE, ŽE...
Kapor sa môže dožiť aj 14 rokov. Presne takého kapra Jonáša mali v botanickej
a sladkovodnej expozícii Živá voda v Modrej. Šupináč mal 113 cm. Takéto kúsky môžete
pozorovať z 8 m dlhého preskleného tunelu pod hladinou rybníka, kde budete mať
pocit, že plávate spolu s týmito obrovskými rybami všemožných druhov. So sprievodcom
sa dozviete o svete rýb všetko, čo vás zaujíma a v dielničkách si budete môcť vyrobiť
aj niečo na pamiatku.
ÚČASTNÍCI

KOHO SME STRETLI

POZNÁMKY
(čo zaujímavého sme videli a čo sme sa dozvedeli)

ĎALŠIE POZNÁMKY, OBRÁZKY A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

17. VALAŠSKÝ SKANZEN ROŽNOV

ÚLOHA
Nájdite vo Valašskej dedine starú valašskú
školu a Veterný mlyn Kladník.

Zakrúžkuj aké je v deň výletu počasie.

VEDELI STE, ŽE...
Vo Valašskom múzeu v prírode uvidíte Drevené mestečko, Mlynskú dolinu a Valašskú
dedinu, ktorá ukazuje, ako žili naši predkovia pred približne 100 rokmi. Škola pochádza
z Velkých Karlovíc, známeho sklárskeho mesta a je stará 131 rokov. Viete, ako sa taká
škola vtedy volala? (jednotriedka)
Keď si vyskúšate valašskú polku alebo odzemok a uvidíte, ako rýchlo a svižne ho vedia
tancovať valasi, pochopíte, že potom môžu jesť výborné frgále a iné dobroty absolútne
bez obáv.
ÚČASTNÍCI

KOHO SME STRETLI

POZNÁMKY
(čo zaujímavého sme videli a čo sme sa dozvedeli)

ĎALŠIE POZNÁMKY, OBRÁZKY A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

20. ZÁMOCKÝ AREÁL LEDNICE

ÚLOHA
Nechajte sa vyfotiť so sovou a zapíšte
si do denníka, čoho symbolom je sova.

Zakrúžkuj aké je v deň výletu počasie.

VEDELI STE, ŽE...
Okrem jedného z najkrajších českých zámkov a 92 m dlhého palmového skleníka
môžete v Lednici vidieť aj unikátne predstavenie s 80 dravými vtákmi, barokovú
kvapľovú jaskyňu alebo napríklad najvyšší minaret v Európe. Poľovnícky zámoček
Janohrad fungoval ako zhromaždisko panstva pred poľovačkou a miesto konania
hostín a hodov po hone. Malých návštevníkov nadchne aj Múzeum bábok.
Pomoc: Viete, že v starovekých Aténach mali mincu na jednej strane so sovou a na
druhej s Aténou, gréckou bohyňou múdrosti, a že sova bola aj strážkyňou Akropoly?
ÚČASTNÍCI

KOHO SME STRETLI

POZNÁMKY
(čo zaujímavého sme videli a čo sme sa dozvedeli)

ĎALŠIE POZNÁMKY, OBRÁZKY A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

19. NIELEN ZA TUČNIAKMI DO ZOO

ÚLOHA
Pozorujte tučniakov vo výbehu a primaľujte
im na obrázku nohy.

Zakrúžkuj aké je v deň výletu počasie.

VEDELI STE, ŽE...
Tučniaci vraj dokážu vyskočiť z vody až do výšky 1,8 m. Keď uvidíte hnedého, nemusí
to byť ušmudlanec, ale možno je to jeden z 50 tisíc, ktorý sa tak narodil. Aj po dlhočiznej
ceste sa vždy vrátia k svojmu kamarátovi. Ako ho spoznajú, to už budete musieť zistiť
vo vašej obľúbenej ZOO. Užite si pri pozorovaní obľúbených zvierat a nezabudnite si
zaznamenať aspoň 3 najväčšie zážitky z tejto návštevy. Vždy si zistite podmienky vstupu.
Ak vyrazíte do ZOO Lešná, nemali by ste vynechať ani zámok Lešná.
ÚČASTNÍCI

KOHO SME STRETLI

POZNÁMKY
(čo zaujímavého sme videli a čo sme sa dozvedeli)

ĎALŠIE POZNÁMKY, OBRÁZKY A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

22. NASPÄŤ DO 19. STOROČIA VO VYCHYLOVKE

ÚLOHA
Nájdite vodný mlyn, pílu s hrazdenou konštrukciou
a prevezte sa historickým vlakom.

Zakrúžkuj aké je v deň výletu počasie.

VEDELI STE, ŽE...
Skanzen Vychylovka nájdete neďaleko obce Nová Bystrica v doline Chmúra. Národopisná
expozícia 34 objektov zachytáva architektúru aj kultúru a spôsob života v oblasti Kysúc
prevažne z 19. storočia. Súčasťou skanzenu je aj historická lesná úzkokoľajná železnička
s úvraťovým systémom, ktorou sa zvážalo vyťažené drevo a ktorá bola vyhlásená za
národnú kultúrnu pamiatku. Úvraťová trať je taká, kde v medzistaničnom úseku musí
vlak zmeniť smer jazdy, aby mohol pokračovať ďalej. Využíva sa najmä vo vysokohorských
oblastiach na výstup po úbočí svahu. Odpadá tým nákladné budovanie tunelov.
ÚČASTNÍCI

KOHO SME STRETLI

POZNÁMKY
(čo zaujímavého sme videli a čo sme sa dozvedeli)

ĎALŠIE POZNÁMKY, OBRÁZKY A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

21. NA PLTE POD HRADOM STREČNO

ÚLOHA
Zistite, v akej výške stojí hrad Strečno
a ako sú s ním spojené tzv. bosniaky.

Zakrúžkuj aké je v deň výletu počasie.

VEDELI STE, ŽE...
O hrade Strečno, jeho histórii a okolí sa môžete dozvedieť aj netradičným a zábavným
spôsobom – od sympatického pltníka, oblečeného v typickom ľudovom dobovom
kroji, pri plavbe na pltiach v podhradí. Na jednu tunajšiu plť, teda ploché plavidlo
z niekoľkých zviazaných kmeňov, sa vojde až 10 osôb. Môžu ísť aj deti od 3 rokov. Štart
je na Pltisku Bariérová. Pri následnej návšteve hradu môžete medzi sebou hlasovať,
či je úžasnejší výhľad z Váhu na hrad alebo z hradu do prielomového údolia Váhu so
zrúcaninou Starého hradu a Domašínskym meandrom.
ÚČASTNÍCI

KOHO SME STRETLI

POZNÁMKY
(čo zaujímavého sme videli a čo sme sa dozvedeli)

ĎALŠIE POZNÁMKY, OBRÁZKY A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

24. JANTÁROVÝM CHODNÍKOM NA ORAVSKÝ HRAD

ÚLOHA
Spočítajte, koľko schodov počas
prehliadky hradu zdoláte.

Zakrúžkuj aké je v deň výletu počasie.

VEDELI STE, ŽE...
Najvyššia časť hradu je vo výške 112 metrov nad hladinou rieky Orava. Celý hrad leží na
skale nad riekou ako orlie hniezdo a možno aj vďaka tomu je jedným z najzachovalejších
slovenských hradov. Postavený bol na strategicky dôležitom mieste jantárovej
obchodnej cesty v blízkosti colnej stanice. Nemali by ste vynechať hradnú kuchyňu,
šperkovnicu, prírodovednú expozíciu ani mediatéku, venovanú filmom a rozprávkam
natočeným na Oravskom hrade. Konajú sa tu aj nočné netradičné prehliadky pri umelom
osvetlení s rôznymi atrakciami.
ÚČASTNÍCI

KOHO SME STRETLI

POZNÁMKY
(čo zaujímavého sme videli a čo sme sa dozvedeli)

ĎALŠIE POZNÁMKY, OBRÁZKY A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

23. ZUBAČKOU NA ŠTRBSKÉ PLESO

ÚLOHA
Zmerajte, ako dlho trvá cesta zubačkou na Štrbské
pleso a aké prevýšenie zubačka prekoná.

Zakrúžkuj aké je v deň výletu počasie.

VEDELI STE, ŽE...
Pri jazde zubačkou na najznámejšie tatranské pleso môžete povedať, že „ide ako
švajčiarske hodinky“. Pôjdete totiž po ozubnicovom kolese, ktoré pred 153 rokmi
zostrojil švajčiarsky vynálezca a staviteľ 1. európskej ozubnicovej železnice. Cestou
sa môžete kochať výhľadom a študovať zaujímavosti o Štrbskom plese. Viete, že má
maximálne len 19 °C, že vzniklo topením ľadovcov z doby ľadovej asi pred 10.000
rokmi a že bola vtedy jeho hladina o 6 metrov nižšie? Kačkám, ktoré v ňom žijú, určite
nehádže pečivo, ani nič iné. Jazero nie je prietokové a poškodili by ste ho tak aj v prípade,
keby to kačky zjedli mimo vodu. Desiatu zjedzte sami.

ÚČASTNÍCI

KOHO SME STRETLI

POZNÁMKY
(čo zaujímavého sme videli a čo sme sa dozvedeli)

ĎALŠIE POZNÁMKY, OBRÁZKY A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

26. ČIERNOHRONSKÁ LESNÁ ŽELEZNICA
ÚLOHA
Prejdite náučný chodník Lesníckeho skanzenu
Vydrovo a zapíšte si 3 pre vás najzaujímavejšie
funkcie lesa.

Zakrúžkuj aké je v deň výletu počasie.

VEDELI STE, ŽE...
Čiernohronská lesná úzkokoľajová železnica v Slovenskom rudohorí bola pôvodne
postavená na zaistenie pravidelnej prepravy vyťaženého dreva počas celého roku.
V čase Slovenského národného povstania zaisťovala pre partizánov dovoz proviantu
a munície do hôr. Dnes vás historické rušne a vagóny vezmú na výlet prírodou Horehronia
po 3 trasách. Zelená trasa vedie do Vydrovskej doliny, kde nájdete aj lesnícky skanzen.
Na modrej trase budete zasa vlakom prechádzať futbalovým ihriskom.
ÚČASTNÍCI

KOHO SME STRETLI

POZNÁMKY
(čo zaujímavého sme videli a čo sme sa dozvedeli)

ĎALŠIE POZNÁMKY, OBRÁZKY A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

25. VÝLET NA LOMNICKÝ ŠTÍT

ÚLOHA
Vyfotografujte sa pri Skalnatom plese s Lomnickým
štítom, nájdite kamzíka a svištiu chalúpku.

Zakrúžkuj aké je v deň výletu počasie.

VEDELI STE, ŽE...
Lomnický štít, vysoký 2634 m, je najchladnejším miestom na Slovensku a dlho bol
považovaný aj za najvyšší vrch. Je nakoniec druhým najvyšším, ale je to najlepšie dostupná
dvojtisícovka, na ktorú sa pohodlne dostanete aj deťmi lanovkou z Tatranskej Lomnice. Pred prestupom na poslednú lanovku sa pri Skalnatom plese môžete aklimatizovať
v ekominiparku Svištia krajinka, prechádzkou okolo plesa, alebo sa len pokochať výhľadom
na Lomnické sedlo, kde je najstrmšia zjazdovka na Slovensku. Na vrchol Lomnického
štítu vás potom za 8,5 minút vyvezie známa červená lanovka. Užite si pohľad na polovicu
Slovenska a nezabudnite si teplú bundu. Priemerná teplota je tu len -3,7 °C.

ÚČASTNÍCI

KOHO SME STRETLI

POZNÁMKY
(čo zaujímavého sme videli a čo sme sa dozvedeli)

ĎALŠIE POZNÁMKY, OBRÁZKY A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

28. DONOVALKOVO – HLAVNÉ MESTO DETÍ

ÚLOHA
Navštívte Popolušku priamo u nej doma
a vyfoťte sa s lamou alpakou.

Zakrúžkuj aké je v deň výletu počasie.

VEDELI STE, ŽE...
Donovaly nie sú len jedným z najlepšie vybavených lyžiarskych stredísk na Slovensku,
ale aj druhým domovom Snehulienky a Popolušky. Nájdete ich v mestečku detí
Donovalkovo. Deti si tu môžu vyskúšať, čím by chceli byť, až vyrastú. Nájdete tu 21
domčekov, zmenšených tak akurát pre ne, vrátane perníkovej chalúpky, autoservisu
a benzínovej pumpy. Pod vedením sa naučia napríklad, ako natankovať, čo robiť
v prípade požiaru, ako zaobchádzať s peniazmi, alebo ako triediť odpad. Celý deň
potom môžete ukončiť 900 m dlhým zjazdom po bobovej dráhe pri neďalekej lanovke
Telemix, ktorá vedie na Novú hoľu.

ÚČASTNÍCI

KOHO SME STRETLI

POZNÁMKY
(čo zaujímavého sme videli a čo sme sa dozvedeli)

ĎALŠIE POZNÁMKY, OBRÁZKY A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

27. VEVERIČÍ LANOVÝ PARK NA ŠTRBSKOM PLESE

ÚLOHA
Naučte sa správne si nastaviť helmu,
zapnúť sedák a uviazať naň lano.

Zakrúžkuj aké je v deň výletu počasie.

VEDELI STE, ŽE...
Veverička má dobrú priestorovú pamäť, zbiera huby a suší si ich v korunách stromov, pri
spánku sa zakrýva svojím až 20 cm dlhým chvostom a dokáže sa perfektne pohybovať
po stromoch aj medzi nimi. Ako to asi robí, to si môžete vyskúšať v niektorej z Tarzanií
alebo trebárs na horskom vzduchu vo Veveričom lanovom parku, hneď pri Štrbskom
plese. Veveričky sú predsa len lepšie, preto vás budú istiť laná a sedáky, aby ste nikde
nespadli. Po zdolaní okruhu sa môžete zájsť občerstviť a relaxovať napríklad
k Popradskému plesu alebo vodopádu Skok 4 km odtiaľto.
ÚČASTNÍCI

KOHO SME STRETLI

POZNÁMKY
(čo zaujímavého sme videli a čo sme sa dozvedeli)

ĎALŠIE POZNÁMKY, OBRÁZKY A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

30. ROZPRÁVKOVÁ DEDINKA HABAKUKY

ÚLOHA
Zistite, čím sa odlišuje Zlatovláska P. Dobšinského
od príbehu K. J. Erbena.

Zakrúžkuj aké je v deň výletu počasie.

VEDELI STE, ŽE...
V Habakukoch v Nízkych Tatrách môžete prežiť príbehy P. Dobšinského z Prostonárodných
slovenských povestí na vlastnej koži. Poznáte napríklad rozprávku Popolvár, o Radkovi,
najväčšom peciválovi na svete? Na nezbedné deti sa tu teší Laktibrada a to, že nie je
všetko zlato, čo sa blyští, naučí deti Hanka, ktorej škriatok pomohol z biedy tak, že
všetku vlnu, ktorú upriadla, zmenil na zlaté nite. Užite si výlet do doby slovenských
ľudových rozprávok a pripomeňte si ich niektorou z kníh, ktoré vám navyše ponúkajú
neobmedzenú predstavivosť.
ÚČASTNÍCI

KOHO SME STRETLI

POZNÁMKY
(čo zaujímavého sme videli a čo sme sa dozvedeli)

ĎALŠIE POZNÁMKY, OBRÁZKY A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

29. PALCMANSKÁ MAŠA PRI OBCI DEDINKY

ÚLOHA
Požičajte si vodné šliapadlo, alebo si vyskúšajte
jazdu na vodných bicykloch.

Zakrúžkuj aké je v deň výletu počasie.

VEDELI STE, ŽE...
Voda priehrady Palcmanská Maša je taká čistá a ideálna pre pstruhy, že v nej pláva viac
pstruhov ako ľudí. Jedná sa o najväčšiu vodnú nádrž Slovenského raja a okrem peších
a cyklistických výletov ponúka kúpanie, ale aj windsurfing či rybolov. Avšak pozor – patrí
medzi najchladnejšie nádrže, preto do vody neskáčte rozhorúčení a radšej pomaly
zhodnoťte situáciu. Bola vybudovaná na reguláciu vody v rieke Hnilec a pre potreby
vodnej elektrárne v Dobšinej, prvej prečerpávacej elektrárne na Slovensku. V Čechách
je asi najznámejšou prečerpávacou elektrárňou Dlouhé stráně v Jeseníkoch.
ÚČASTNÍCI

KOHO SME STRETLI

POZNÁMKY
(čo zaujímavého sme videli a čo sme sa dozvedeli)

ĎALŠIE POZNÁMKY, OBRÁZKY A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

32. MAĽOVANÉ ČIČMANY

ÚLOHA
Nájdite čičmiansku mini farmu a spočítajte
namaľované „Sŕcka“ na jednej z dreveníc.

Zakrúžkuj aké je v deň výletu počasie.

VEDELI STE, ŽE...
Najzaujímavejšia maľovaná obec na Slovensku sa nachádza vo výške 655 m pod masívom
Strážova, najvyššieho vrchu Strážovských vrchov. Tunajšie nezameniteľné drevenice
s maľovanými bielymi ornamentmi z vápna pôsobia ako z iného sveta a na Slovensku
nemajú obdobu. Ornamenty pochádzajú z motívov tunajších typických vyšívaných krojov
a ľudia nimi začali domy zdobiť pred viac ako 200 rokmi. V tejto čarovnej dedinke sa
môžete aj ubytovať. Domy stále slúžia ich majiteľom. Uprostred dediny je ale sprístupnený
Radenov dom, v ktorom vás privíta sprievodkyňa s mnohými zaujímavosti v rukáve.
ÚČASTNÍCI

KOHO SME STRETLI

POZNÁMKY
(čo zaujímavého sme videli a čo sme sa dozvedeli)

ĎALŠIE POZNÁMKY, OBRÁZKY A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

31. BOJNICE OD PRAVEKU PO SÚČASNOSŤ

ÚLOHA
Dobre si prezrite hlavu mamuta a slona
a zapíšte si, čím sa líšia.

Zakrúžkuj aké je v deň výletu počasie.

VEDELI STE, ŽE...
Kúpeľné mesto Bojnice je tiež pokladom pravekých čias. Považuje sa za najvzácnejšiu
lokalitu sídla neandertálcov na Slovensku. Prejdite bosými nohami pravekom a nájdite
pravekého mamuta a nosorožca. Obidvoch potom môžete porovnať s ich dnešnými
príbuznými v 1 km vzdialenej ZOO, ktorá je súčasťou parku Bojnického zámku.
Žiadny návštevník tohto parku by nemal obísť 9 m vysokú a asi 700 rokov starú Lipu
kráľa Mateja a teda zrejme najstarší strom na Slovensku s úctyhodným 11 m dlhým
obvodom kmeňa.
ÚČASTNÍCI

KOHO SME STRETLI

POZNÁMKY
(čo zaujímavého sme videli a čo sme sa dozvedeli)

ĎALŠIE POZNÁMKY, OBRÁZKY A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

34. SLOVENSKO AKO NA DLANI V PARKU

MINIATÚR V PODOLÍ

ÚLOHA
Spočítajte, koľko veží mal Čachtický hrad a zapíšte
si hrad, ktorý sa vám najviac páčil.

Zakrúžkuj aké je v deň výletu počasie.

VEDELI STE, ŽE...
Park miniatúr v Podolí je jediným na Slovensku, kde môžete do detailov preskúmať
nádherne vypracované kópie hradov a zámkov presne tak, ako vyzerali pred 300 až
500 rokmi. Nájdete v ňom 70 hradov, zámkov, kostolov, chát, rozhľadní a rodných
domov významných slovenských osobností, hoci z niektorých dnes zostali už len torzá,
ako napríklad stredoveký hrad Krásna Hôrka, ktorý pred niekoľkými rokmi vyhorel. Pre
doplnenie aj českých pamiatok si môžete inokedy zájsť do Parku Bohemium v meste
Mariánské Lázně.
ÚČASTNÍCI

KOHO SME STRETLI

POZNÁMKY
(čo zaujímavého sme videli a čo sme sa dozvedeli)

ĎALŠIE POZNÁMKY, OBRÁZKY A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

33. ZVEROPARK V REVIŠTSKOM PODZÁMČÍ

ÚLOHA
Zistite, ako často jelene zhadzujú parožie, akú má
funkciu a u ktorých zvierať majú parohy aj samice.

Zakrúžkuj aké je v deň výletu počasie.

VEDELI STE, ŽE...
Ako v rozprávkovom svete zvierat sa budete cítiť v Zveroparku pod hradom Revište
na pravom brehu Hrona v Žarnovici. Navštívte jedinečné miesto, kde šumí vodopád,
v jazierku sa hemžia ryby a všetky zvieratká sú v takej pohode, že tu stretnete napríklad
páva, ako sa pokojne natriasa, hoci má za chrbtom líšku. Už pri prvom pohľade na
interaktívnu mapku vás miesto nadchne. Nájdete tu vedľa seba hospodárske, lesné aj
cudzokrajné zvieratá. Pretože si každý rád užíva lásku a pozornosť, majú tu špeciálny
kútik, kde môžete zvieratká pohladkať aj nakŕmiť.
ÚČASTNÍCI

KOHO SME STRETLI

POZNÁMKY
(čo zaujímavého sme videli a čo sme sa dozvedeli)

ĎALŠIE POZNÁMKY, OBRÁZKY A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

36. OD ĽADOPÁDU KU GOMBASECKEJ JASKYNI

ÚLOHA
Nájdite Gombaseckú jaskyňu a poriadne
sa nadýchnite tamojšieho liečivého vzduchu.

Zakrúžkuj aké je v deň výletu počasie.

VEDELI STE, ŽE...
Silická ľadnica, zapísaná do zoznamu UNESCO, je najnižšie položenou ľadovou jaskyňu
v miernom klimatickom pásme na svete a patrí medzi najväčšie zaujímavosti
Slovenského krasu. Šikmá priepasť v tvare vrecka akumuluje studený vzduch, ktorý
sem klesá, v dutine zamŕza a vytvára ľadovú výplň jaskyne. Najmohutnejšia je na
jar, ale ľad sa tu udrží po celý rok, aj keď vonku vládnu trópy. Vo vnútri jaskyne sa
nachádza asi 15 m dlhý ľadopád, ten si ale príroda stráži a púšťa k nemu iba horolezcov
s výstrojom na lezenie ľadom. Po celom Slovenskom krase je nutné pohybovať sa iba
po vyznačených chodníkoch a trasách, ale aj to predstavuje dobrodružstvo.

ÚČASTNÍCI

KOHO SME STRETLI

POZNÁMKY
(čo zaujímavého sme videli a čo sme sa dozvedeli)

ĎALŠIE POZNÁMKY, OBRÁZKY A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

35. RANČ NOVÁ ZEM A VTÁČÍ RAJ

ÚLOHA
Vyskúšajte si jazdu na koni a zistite, kedy
kone spia postojačky a kedy poležiačky.

Zakrúžkuj aké je v deň výletu počasie.

VEDELI STE, ŽE...
Najmenší kôň sveta meria 43 cm a váži 27 kg. Volá sa Thumbelina. Na Ranči Nová
zem ho nenájdete, ale nájdete tu iné kone, na ktorých si môžete vyskúšať jazdiť,
alebo si vylepšiť techniku, ak už na koni jazdíte. Keď sa o koňoch dozviete všetko, čo
potrebujete, môžete pozorovať aj ďalšie zvieratá v miestnej mini ZOO. Ranč leží
priamo pri Senianskych rybníkoch, ktoré ponúkajú úplne ojedinelý pohľad na raj 290
druhov vtákov. Hniezdia tu aj ohrozené druhy, preto tu platí najvyšší stupeň ochrany.
Po najvýznamnejšej ornitologickej lokalite strednej Európy vás prevedie náučný chodník
okolo rybníkov.

ÚČASTNÍCI

KOHO SME STRETLI

POZNÁMKY
(čo zaujímavého sme videli a čo sme sa dozvedeli)

ĎALŠIE POZNÁMKY, OBRÁZKY A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

38. ŠOMOŠKOU K MORU A VODOPÁDU, KDE SA NEKÚPE

ÚLOHA
Nájdite hraničný kameň pod hradom Šomoška
a zistite, ktorým stromom sa hovorí cerové.

Zakrúžkuj aké je v deň výletu počasie.

VEDELI STE, ŽE...
Na 4 milióny rokov starý a 9 m vysoký kamenný vodopád ľudia zabudli a náhodne ho
znovu objavili až pri ťažbe bazaltu na stavbu hradu Šomoška, ktorý je vďaka tomuto
materiálu unikátom medzi slovenskými hradmi. Leží priamo na hranici Slovenska
a Maďarska. Vydajte sa kratším 1,6 km alebo dlhším 2,5 km náučným chodníkom.
Príchod k vodopádu oznamuje tzv. kamenné more, ktoré tvoria úlomky bazaltu
vzniknuté dôsledkom prírodného zvetrávania stuhnutej lávy, ktorá vtedy v Karpatoch
vyvrela na povrch. Počas výletu môžete navštíviť aj ďalšie z mnohých hradov krásnej
Cerovej vrchoviny. Keď budete starší, vráťte sa sem na výlet po geoparku Fiľakovo
– Belina – Hajnáčka.
ÚČASTNÍCI

KOHO SME STRETLI

POZNÁMKY
(čo zaujímavého sme videli a čo sme sa dozvedeli)

ĎALŠIE POZNÁMKY, OBRÁZKY A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

37. MÚZEUM LETECTVA V KOŠICIACH

ÚLOHA
Zistite, čo sú to turbulencie a prečo
nepredstavujú žiadne väčšie riziko.

Zakrúžkuj aké je v deň výletu počasie.

VEDELI STE, ŽE...
Keď objavíte v okne lietadla malú dieročku, nemusíte sa hneď vydesiť. Je tam
naschvál kvôli vyrovnávaniu tlaku. Okná sú z niekoľkých vrstiev a oválne nie sú
z dizajnových efektových dôvodov, ale preto, že sa tak tlak rozloží omnoho
rovnomernejšie a okná sú odolnejšie voči poškodeniu. Ďalšie zaujímavosti sa dozvedia
všetci budúci piloti a letušky v Múzeu letectva v Košiciach, ktoré sa navyše pýši
niekoľkými unikátmi – okrem iného legendárnou nemeckou stíhačkou Messerschmitt
alebo galériou prezidentských lietadiel vrátane vrtuľníka MI-8, ktorý dokázal letieť aj
rýchlosťou 300 km/h, teda rovnako ako svetové rýchlovlaky.

ÚČASTNÍCI

KOHO SME STRETLI

POZNÁMKY
(čo zaujímavého sme videli a čo sme sa dozvedeli)

ĎALŠIE POZNÁMKY, OBRÁZKY A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

40. VETERNÝ MLYN A MEGALITY V HOLÍČI

ÚLOHA
Spočítajte, koľko kameňov vytvára slovenský
Stonehenge, a nájdite znak boha hromu.

Zakrúžkuj aké je v deň výletu počasie.

VEDELI STE, ŽE...
Veterný mlyn v Holíči holandského typu je jediný uchovaný slovenský veterný mlyn.
Vzhľadom na dobrú riečnu sieť sa na Slovensku stavali skôr vodné. Má 3 poschodia
a mlelo sa tu až do konca 1. svetovej vojny. O mlyn sa dnes starajú poľovníci, môžete sa
do neho pozrieť, avšak návštevu je potrebné vopred ohlásiť v Turisticko-informačnom
centre. Len 5 minút od centra nesmiete minúť jediné megality, ktoré boli objavené
na Slovensku. Nachádzajú sa pred budovu manufaktúry F. Š. Lotrinského v blízkosti
Holíčskeho zámku a hovorí sa im slovenský Stonehenge z doby bronzovej.
ÚČASTNÍCI

KOHO SME STRETLI

POZNÁMKY
(čo zaujímavého sme videli a čo sme sa dozvedeli)

ĎALŠIE POZNÁMKY, OBRÁZKY A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

39. PO PRÚDE MALÉHO DUNAJA DO KOLÁROVA

ÚLOHA
Spočítajte mlyny počas plavby a zaznačte
si do mapky body, na ktorých ste sa prevrátili.

Zakrúžkuj aké je v deň výletu počasie.

VEDELI STE, ŽE...
Správny krst nového vodáka má byť namočením (ideálne priamo z lode) a plesknutím
veslom po zadku, keď z lode vylezie. Vodáctvo sa na Slovensku aj v Čechách teší veľkej
obľube a nie je tomu tak náhodou. Nechať sa unášať na vode krajinou, večer spievať
pri táborovom ohni a ráno sa budiť kvôli slniečku zohrievajúcemu stan, to všetko
má svoje čaro. Ak vyrazíte splavovať pokojný a malebný Malý Dunaj, môžete sa
kochať krajinou s vodnými mlynmi, osobitými tým, že nie sú pri hrádzach, ale na voľnej
hladine. Ak dorazíte až do Kolárova, odmenou pre vás bude plávajúci mlyn a najdlhší
zastrešený drevený most v Európe.

ÚČASTNÍCI

KOHO SME STRETLI

POZNÁMKY
(čo zaujímavého sme videli a čo sme sa dozvedeli)

ĎALŠIE POZNÁMKY, OBRÁZKY A INÉ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

