
       Tajný život mesta 2

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do projektu Tajný život mesta 2. Úlohou 

nášho školského tímu bolo vytvoriť hľadačku „quest“, ktorá nás privedie na zaujímavé 

miesto.

V časoch Rímskej ríše malo územie Biskupíc mimoriadny strategický význam, keďže 

tadiaľto prechádzala hranica ríše: LimesRomanus. Dôkazom toho je míľnik cisára Alexandra 

SeveraPia z roku 230 n. l. Ukazoval obchodníkom, cestovateľom a jednotkám légie, ktoré 

strážili hraničné oblasti Rímskej ríše, smer cesty k najdôležitejšiemu centru Pannónie: ku 

Carnuntu. Originál bol prevezený v roku 1 876 do Ostrihomu. Vernú kópiu vytvoril 

akademický sochár Andrej Rudavský.

Celou hľadačkou nás bude sprevádzať trpaslík Emil. Emil býva niekde v škole. Rád sa 

zdržiava v parku pred školou. V kruhu, ktorý vytvárajú brezy, bolo niekedy dávno posvätné 

miesto trpaslíkov. Emil si tu rád posedí. Na školskom dvore má veľa kamarátov. Vtáčie 

búdky a kŕmidlá navštevujú sýkorky, vrabce, drozdy, v zime havrany a vrany. Niekedy sedí 

sova myšiarka s celou svojou rodinou na konári a pozerá do tried, ako sa žiaci učia. Jeho 

kamaráti sú aj ježkovia, krtkovia, dážďovky. V kúte v hmyzom domčeku bývajú lienky, osy, 

vošky, ucholaky... Na školskom dvore sú rôzne druhy stromov, listnaté aj ihličnaté. Niektoré 

sú staré a bútľavé, v nich sa skryje pred očami zvedavcov. Má rád deti. Ale niekedy je po nich 

veľký neporiadok. Trpaslík Emil hocikedy  zodvihne papier, plastovú fľašu a hodí ich do 

kontajnera, tam kam patria. Chlebík alebo zahodené jabĺčko pozbiera na kôpku a pripraví ich 

pre psíka alebo mačičku, ale čuduje sa, že si niektoré deti nevážia jedlo. 

P. S. 

Hľadačka je určená pre mladších žiakov.

Trvá asi 30 minút. 

Prístupná je v pracovných dňoch do 16 tej hodiny. 

Písmená vo vyfarbených okienkach vložte na správne miesto do poslednej tajničky.

Nech sa páči, poďte sa pozrieť na miesta, ktoré má trpaslík Emil veľmi rád.



1. Keď vystúpiš zo školy,

postoj chvíľu, pozri sa,

pekne to tu vyzerá. 

A pred nami, zázrak veľký, 

z betónu strom rastie.

Je štíhly a vysoký, 

jeho meno v tajničke je:       

2.16 tují stojí v rade, 

medzi nimi dom sa skrýva.

Má poschodia, byty malé, 

hádajte, kto v ňom býva?    

3.Prejdi teraz cez chodník,               

popri vtáčej búdke,

pozri na strom bútľavý,

vieš, že javor to je?

Vedľa sedí pani v kríčku

v čiernom klobúčiku, 

natrhaj si do košíka, zalej do čajíka, 

keď hmla všade preniká,

para stúpa z čajíka,



4.Dva vysoké ihličnany, 

to je moja pýcha, 

ich meno sa tiež v tajničke skrýva.

5.Hľadaj teraz miesto také, 

kde sa odpad zbiera. 

Do modrého papier patrí, 

do žltého plasty.

Nuž a farba kontajnera

 pre sklenené fľašky?

6.Prejdi k bráne, vyjdi von, popri školskom plote.                                                                                                   

Vidíš veľa orechov v jednom dlhom rade?

Pri jednom z nich zastav sa.                  

Našiel si miesto vzácne, je to 

        2.         3.         1.         5.         4.        3.                                  

z dávnych čias, 

odtiaľ pochádzame.         

Hľadačku vytvorili a starajú sa o ňu: 

Mgr. Daniela Roháčková, Andrea Rozborová  5. A, Denis Dominko 8. A, Patrik Gutléber 8. A

ZŠ Biskupická 21, 821 06 Bratislava

      


