
Na potulkách po Rakovci  

Obtiažnosť hľadačky : fyzicky nenáročná   

Dĺžka questu : 45-60 minút 

Kedy je vhodné quest prechádzať : quest je prístupný celoročne, v čas dažďa počítajte s blatom, 

v zime so snehom 

Veci potrebné na cestu : papier, písacie potreby, postreh, dobrá pamäť 

Začiatok questu : zastávka pri pošte Rakovec nad Ondavou 

Pre nájdenie pokladu je potrebné vylúštiť tajničku, pozorne sleduj text ! Vždy si prečítaj celý 

odstavec, než začneš lúštiť. Hľadaný výraz zapíš do príslušných koloniek, písmeno s číslom patrí do 

tajničky. Veľa šťastia ! 

1. Rok 1939 nastal, 

a kľudný život ľudí zrazu zastal. 

Veľké bitky po svete chystali sa, 

vojská po frontoch rozbehli sa. 

Vojaci na bojiskách kruto padali 

A do sŕdc blízkych žiaľ pridávali. 

Šesť rokov táto vojna trvala, 

pokiaľ náprava vo svete nastala. 

Slováci sa v roku 1944 vzchopili 

a vlasť svoju plnou silou bránili. 

Hrdinstvo ich socha pripomína,  

Pred vchodom do krásnej záhrady sa vyníma. 

 

Ako sa volá autor pamätníka SNP ?                          16 
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Pokračuj rovno k pokladu, čaká ťa ešte dlhá cesta, pod krížom pokľakni a prežehnaj sa. 

 

2.Pomaly prichádzam po známej ceste, 

   vôkol sa pozerám, plesať sa mi zachce. 

   V tichu tu postojím, pomodlím sa, 

   za všetkých , čo tu žili, mreli a rodili sa. 

 

Komu je zasvätený  rímskokatolícky kostol ? 
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Uctil si pamiatku, stíšil si hlas, 

pokračuj vľavo po ceste okolo plota, 

za ktorým zastavil sa čas. 

           

Kaštieľ dali postaviť Szirmaiovci v roku 1675. 

Pôvodne bola prízemná budova v typickom 

barokovom slohu. V prvej polovici 19. 

storočia však bola prestavaná, pribudlo jej 

poschodie a stredný rizalit s tympanónovým 

štítom. K čiastočnej úprave došlo aj v 20. 

storočí. 

Ahojte, som Zuzka a teším 

sa na Vás vo svojom 

domčeku, ktorý je na 

jednom starom ..... 



3.Uprostred dediny v objatí stromov, 

   stojí škola – deťom druhý domov. 

  Ľudia o nej vravia: To je dobrá škola, 

  zakaždým tu super nálada  bola. 

  Vďaka ti za písmená, vďaka za číslice, 

   za tie vedomosti zo školskej lavice. 

   Tu detstvo končí a život začína, 

   škola je jedna veľká rodina. 

 

Ako sa volá najväčší strom uprostred parku ? 
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Ktoré zvieratko sa nachádza v erbe školy v Rakovci ? 
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 Zacvič si, posilni telo, prejdi sa po parku a bude ti veselo. 

Príbeh náš školský nekončí sa tu,  

doprava okolo obytného domu,  

nech ťa nohy ponesú. 

 

4. Dovidenia škôlka milá, 

    veľa si nás naučila. 

    Spievať , kresliť, počítať, 

    krásne básne prednášať. 

 

V areáli materskej školy je : 
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Okolo škôlky cestička,  

je pre nás trochu maličká. Ďalej ideš hore kopcom , 

potom zájdeš doľava, buď opatrný, to čo je tam, nie je zábava. 

 

5.Chyťme sa za ruky a poďme zmeniť svet,  

   chyťme sa za ruky a väčšej sily niet, 

   chyťme sa za ruky a verme svojím snom, 

   chyťme sa za ruky a žime s úsmevom. 

   Chyťme sa za ruky a obzrime sa vôkol nás, 

   DSS __________ dal zmysel život niektorým zas. 

 

Ako sa volá Domov sociálnych služieb v Rakovci nad Ondavou? 
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Ako sa Ti darí ? 



O trocha ďalej, veľké pole čaká, 

vybehnúť si tam ťa láka. 

Ty len po cestičke pokračuj priamo, 

Nezablúď, mnoho síl by ťa to stálo. 

 

6. Na mieste požehnanom tichom, 

    na mieste večne smutných chvíľ, 

    na mieste navždy plnom vzlykov, 

    domáci miláčikovia zúčtovali svoje dni. 

    Chodíme sem smútiť,  

     vyplakať si duše, 

     chodíme sem túžiť, 

     niektorí prinesú aj ruže. 

 

Miesto posledného odpočinku  
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    Ku stromu máš už len pár krokov, 

    ten obor má snáď 500 rokov. 

    Cestičku už máš za sebou, 

    velikán stojí priamo pred tebou. 

 

7. Medzi briezkami kráľom je on,  

    mohutný, košatý je naším ochrancom.        

    Päťsto rokov tu už stojí, rozjíma, 

    modliť sa k nemu chodí celá dedina. 

    Na lavičku sadni si, 

    zrak svoj k oblohe pozdvihni. 

    Popočúvaj šum stromov 

    a vráť sa zdravý a plný energie domov.  

 

Tajnička  
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Už je prestreté, 

čakám Ťa .... 



 


