Průvodce Horní Stropnicí, aneb viz tajenka:
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Quest je vhodný pro děti od 1. třídy a jejich doprovod. Cesta je vhodná i pro kočárky. U šedé branky
jsou 4 schůdky, ale dá se kousek vrátit a jet po chodníku.
Délka asi 3,5 km, doba zdolávání asi 1,5 hodiny. Pokud zařadíte koupání, pak i celý den. 
Označená písmenka vyřešených úkolů vepište na očíslovaná místa v tajence. Krásnou procházku.
1. My jsme žáci šesté třídy,
nemáme už žádné křídy.
Proto šipky nekreslíme,
o cestě však hodně víme.

2. Když od školy se podíváš,
dvě díla hned uhlídáš.
Jedno v bazénku se koupá,
na tom druhém sova houká.

3. E = m*c2,
ukaž mi rychle cestu mou.
Cestou krásnou doleva mě veď,
ukaž mi správnou odpověď.

(Jaký druh jehličnanu roste těsně u rohu školy?)
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4. Na rohu se cesta lomí,
spočítej tam všechny stromy.
Ty stromy jsou borovice,
ve svazcích mají jehlice.

můžeš využít aplikaci Pl@ntNet

5. Po dvou, po třech, po pěti,
pletou hlavu dítěti.
Joffreyova borovice,
ta má právě 3 jehlice.

(Kolik borovic najdeš po levé straně chodníku? Zapiš slovem)

6. Nezahýbej, neuhýbej,
z kopce dolů utíkej.
Pod kopečkem zahni vlevo,
šest domečků bude vpravo.

(K jakému účelu slouží žlutá budova čp 280 u školního hřiště?)
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7. Cesta vine se jak had,
začíná tě trápit hlad.
Po zatáčce zahni zas,
nezapomeň stanout včas.

8. Hlavní cestu překroč hbitě,
ať nesrazí tě auto – milé dítě.
Slepou cestou dej se vzhůru,
před sebou máš dlouhou túru.

9. Ejhle, hala veliká,
každý do ní utíká.
Vedle haly tenis hrají,
v sauně zase svaly hřejí.

10. Po cvičení dej si oběd,
neusni nám jako medvěd.
Hledat branku rychle běž,
doufám, že ji nemineš.

11. Je to branka šedivá,
schody také ukrývá.

Připomínky adresujte na: quest@zshstropnice.cz
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12. Rovně a pak doprava,
školka na tě zamává.
Budova je vlastně stará,
fasáda však zachovalá.

(Zapiš číslicemi rok, kdy byla postavena první česká škola ve Stropnici.
Za vybranou číslicí udělej v tajence tečku.)
1

13. Po chodníku na náměstí
dojdeš snadno bez návěstí.
Pokud zkoumáš historii,
prohlédni si sloup pro Marii.
(Zapiš jméno svatého, který je patronem hasičů. Nápověda: Josef, Florián, Jan Nepomucký,
Šebestián, potom se podívej, jak se jmenuje naše hospoda)
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14. Vpravo z kopce dej se směle,
dle počasí rozhoduj:
Je-li léto, slunce svítí, pořád rovně pokračuj.
Cesta menší přes dva mostky dovede tě k osvěžení.
Bazén plný čisté vody není v létě k zahození.
Osvěžen a bez vytáčky, vrať se zpátky do zatáčky. (Pokud vás neláká koupaliště, pokračujte
Směrem k Šejbům kousek projdi,
hned dál směrem k Šejbům)
u zrcadla vlevo zajdi.
15. Klidně jdi pak podél řeky,
přes velký most veď své kroky.
Sýpka zajímavá, zve tě k prohlídce,
až sem dovedl tě náš průvodce.
(Zjisti na mapě, která je na budově sýpky, jak se jmenuje velký rybník ležící severně od Horní
Stropnice)
11 16. Potom ještě stoupej vzhůru,
zajímavostí máš zde fůru.
Stará hasičárna, co monarchii pamatuje,
fara, kterou NPÚ ochraňuje.
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17. U kostela zdrž se chvíli,
najdi poskládané díly.
Okno románské i klenbu křížovou,
okouzlit se nech barokní výzdobou.

18. Tobě se však nohy pletou, zasloužíš si odměnu,

na náměstí v Infocentru zrealizuj výměnu.
Za tajenku rozluštěnou
odmění tě malou cenou.

Přejeme Vám krásný pobyt v Novohradských horách.
Pokud je Infocentrum zavřené, napište si o odměnu na quest@zshstropnice.cz

Připomínky adresujte na: quest@zshstropnice.cz

