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Tvorba menoviek a maľovanie vlajky



Naše útočisko počas dažďa



Aby sa nám sladko spalo



Slávnostné vztýčenie vlajky





Dobrú chuť k obedu



Zabavme sa spolu









Opekačka





Ráno sa nezabudni rozcvičiť ☺



Na ceste k zlatému pokladu



Úlohy a trasa pre skupinu 13-18 ročných

Bod Činnosť

1 Choďte vľavo po žltej značke.

2 Pokračujte rovno, na križovatke poľných ciest choďte 

vľavo.

3 Na poľnej ceste pri posede napíšte, ktoré sídla vidno 

zľava doprava :

Napíšte, ktorý je najvyšší vrch Čergovského

pohoria, aká je jeho nadmorská výška a čo na ňom 

vidno:

4 Napíšte, aké zariadenia sa nachádzajú v okruhu 20 m 

od stromu, ktorý  je  označený číslom 4: 

To červené po čom šliapete, to nie sú bobky od 

jeleňov.   DOBRÚ CHUŤ !                                                                                             

Pokračujte okolo stromu č.4 hore do lesa po stuhami 

vyznačenej ceste až na lesnú cestu.

5 Napíšte, aký najbližší strom rastie pri pni č.5:

Pokračujte po lesnej ceste vľavo.

6 Napíšte na akom strome je pripnuté číslo 6.:

Pokračujte vľavo dolu kopcom po stuhami 

vyznačenej ceste.

7 Napíšte, aké zariadenie je v blízkosti bodu č.7 :

Venujte mu 20 min. a vyčistite okolie od odpadkov 

a sklenených fliaš.

Pokračujte po chodníku dolu k potoku.

8 Napíšte na akom strome je pripnuté číslo 8.:

Aké ekologické zaťaženie je v okolí bodu č.8.:

Pokračujte rovno hore kopcom po stuhami 

vyznačenej ceste okolo potoka.

Bod Činnosť

9 Ak ste sa dostali až sem, BLAHOŽELÁME, 

Najhoršie je za Vami.

Pokračujte vľavo hore po žltej turistickej 

značke až po turistický rozchodník „Sedlo pod 

Kohútom“, zabočte vľavo asi 50m je ohnisko 

dva Červené buky.

Stretávka pri ohnisku – ďalšia činnosť podľa 

upresnenia.

Poznámky :







Zlatý poklad nám pomohli nájsť indície.

Nájdi najbližšie ohnisko.

Urob 20 krokov s hradom 

za chrbtom.

Nad diaľnicou plnej 

mravcov nájdeš čo 

hľadáš.

Nasleduj hrad až po cestu 
na lúke.

Zatoč vpravo, choď 

200 – 300 metrov

na turistický chodník.

Zatoč vpravo, choď po

žltej a zelenej značke

k turistickému  rozchodníku.

Hľadaj okolo samostatnej 
brezy.



Choď rovno s hradom po 
pravici na okraj lesa.

Pokračuj vpravo po zelenej 

značke a na prvej 
odbočke choď vľavo.

Až zazrieš rybníky, na ľavej 

strane za rozdvojenými 

brezami hľadaj Troják čo 
stráži poklad.

Nasleduj hrad až po cestu 
na lúke.

Po ceste na deviatej 

hodine Ti poľovník nechal 
odkaz.



Hurá, 
našli sme ho.



Aj my starší 
už ho máme ☺



Teraz si zaslúžime obed





Po návrate z výletu sklamanie, ale aj napätie. 
Už aby bol večer, chceme svoju vlajku späť.

Hej banda východňárska !!! 

Vy, čo ste mi ukradli môj krvopotne a vlastnoručne ulúpený 

poklad!

Keby jeden, ale všetky dva poklady!

Strašne, ale strašne ste ma nasrdili, a preto som Vám za trest 

vzal Vašu vlajku!

Ak chcete, aby som Vám ju vrátil, tak musíte prísť dnes 

večer o 22. hodine k vykrývaču, a tam Vám ju vymením za 

moje poklady, ktoré ste mi vzali.

Zbojník  Vydriduch. 



Čakanie sme si krátili hrami, spevom ...



... a opekaním



Nastal čas zachrániť 

vlajku



Aj keď nám počasie neprialo, podarilo sa, 
vlajka je znovu naša.



Posledný deň sme vyskúšali ako sa 
zabávajú skauti. 

Neodolala ani pani kuchárka.







A je tu koniec... ale veríme, že 
iba pre tento rok.



Slávnostné odovzdanie vlajky pani starostke



Moment, ešte nekončíme, ešte 
guľášik. 

Dobrú chuť a dovidenia o rok.


