
Bakomácke potulky 
 

 

1. V niekoľkých vetách opíšte priebeh svojej trasy od školy po prameň pod sochou sv. 
Jána Nepomuckého. Podľa opisu by mal byť schopný prejsť rovnakú trasu aj turista, 
ktorý je v Banskej Štiavnici prvýkrát (2b). Opis preložte aj do angličtiny (2b). 
 

2. Vymyslite povesť (legendu) o vzniku názvu Červená studňa. Existuje aj verzia, že názov 
vznikol po krvavom strete tatárskych a štiavnických vojsk pod Glanzenbergom. Aká je 
tá vaša? Čistopis napíšte na starý papier v prílohe. Hodnotí sa originalita a pointa. (4b) 
 

3. Pomocou plastovej fľaše a stopiek (máte ich aj v mobile) zmerajte výdatnosť prameňa 
pod sochou sv. Jána Nepomuckého. Koľko litrov vody vytečie z prameňa v priebehu 
hodiny a dňa (24 hodín), ak by ostala výdatnosť (l/s) po celý čas nezmenená? (3b) 
 

4. Vodu z prameňa pod sochou sv. Jána Nepomuckého premeňte na „limonádu“. Stačí, že 
ju ochutíte vhodnými rastlinami (listami, kvetmi...). Kvalitu nápoja posúdi odborná 
komisia po návrate do školy. Dbajte na to, aby ste nikoho neotrávili! (1b). 
 

5. Počas cesty tam a späť vykonajte aspoň jeden dobrý skutok. Nezabudnite ho opísať, 
prípadne aj zdokumentovať fotografiou. (1b)  
 

6. Nájdite, odfoťte a správne pomenujte čo najviac živočíšnych druhov. Za každý takto 
zdokumentovaný druh získate 0,5b. 
 

7. Odfoťte a pomenujte čo najviac rastlinných druhov (môžu byť aj stromy). Pomôcť si 
môžete atlasmi rastlín a kľúčmi na určovanie rastlinných druhov. Za každý správne 
zdokumentovaný druh získate 0,5b. 
 

8. V prírode zamaskujte jedného člena svojej skupiny tak, aby ho nebolo vidieť, no 
zároveň mohol zo svojej skrýše sledovať okolie. Ukrytie za veľkou prekážkou (kmeň 
stromu, skala, budova) nie je povolené. Váš dokonalý úkryt zvečnite fotografiou, ktorá 
poslúži ako dôkaz (1b). Ak sa ostatným skupinám nepodarí objaviť vášho 
zamaskovaného „partizána“ na fotografii, získate ďalší 1b.  



9. Vyhľadajte informačnú tabuľu B – Osada Bana a hrad, ktorá je súčasťou náučného 
chodníka Glanzenberg. Obsahuje vedutu Banskej Štiavnice z roku 1764. V zadaní úloh 
nájdete vedutu vytlačenú na samostatnej strane. Do prázdnych obdĺžnikov vpíšte 
chýbajúce názvy všetkých vyznačených lokalít (0,5b/1ks).  Do veduty zároveň 
vyznačte (krúžkami) polohu školy Bakomi, Námestie sv. Trojice, aspoň tri niekdajšie 
mestské brány a Kammerhof (0,5b/1ks).  
 
Pomocou textu na informačnej tabuli odpovedzte na nasledovné otázky: (0,5b/1ks) 
 
a) Koľké výročie prvej písomnej zmienky o osídlení Glanzenbergu slávime tento rok?  
b) Čo spôsobilo vážne poškodenie osídlenia na Glanzenbergu? Kedy sa to stalo? 
c) Aký má súvis niekdajšie osídlenie na Glanzenbergu so súčasným názvom mesta 

Banská Štiavnica? 
 

10. Z tabuľky, ktorá obsahuje názvy desiatich známych druhov rastlín v slovenčine, 
angličtine a latinčine, sa naučte, čo najviac. Za každú správnu trojicu názvov 
(slovensky, anglicky, latinsky) získate 0,5b. Overenie vedomostí bude prebiehať po 
návrate do školy skladaním nastrihanej tabuľky (kartičky). Úlohu môže riešiť len jeden 
člen skupiny.  

 

Slovensky Anglicky Latinsky 

Buk lesný Beech  Fagus sylvatica 

Dub letný Oak Quercus robur 

Púpava lekárska Dandelion Taraxacum officinale 

Prvosienka jarná Cowslip Primula veris 

Smrek obyčajný Spruce Picea abies 

Lipa malolistá Linden Tilia cordata 

Javor horský  Maple Acer pseudoplatanus 

Podbeľ liečivý  Coltsfoot Tussilago farfara 

Lastovičník väčší  Greater celandine Chelidonium majus 

Borovica lesná Pine Pinus silvestris 
 



11. Vytvorte pocitový chodník. Ako na to? Z konárov spravte na zemi rám s minimálne 
tromi okienkami. Tie musia byť rovnako veľké a pri chôdzi sa do nich musí zmestiť 
noha každého člena vašej skupiny. Každé okienko vyplňte iným prírodným materiálom 
(napr. mach, kôra, vetvičky, kamene, šišky, blato). Chodník musí byť pocitovo 
rôznorodý. Po vytvorení ním prejde každý člen skupiny bosými nohami. Tvorbu 
a odskúšanie chodníka zdokumentujte fotografiami. (5b) 
 

12. Ako vysoký je ľaliovník tulipánokvetý, ktorý rastie pred našou školou? Neviete ktorý je 
to strom? Nevadí, nájdite ho! Jeho približnú výšku zistíte nasledovným spôsobom (3b): 
 
Pomôcky: 2 paličky rovnakej dĺžky, pero, meracie pásmo (meter) 
Postup: 
 
 Vezmite si 2 paličky rovnakej dĺžky 
 Jednu priložte k tvári a vo výške očí ju namierte vodorovne na strom 
 Na jej koniec priložte zvislo druhú paličku  
 Pohnite sa dopredu alebo dozadu tak, aby sa konce zvislej paličky prekrývali  

s vrcholom a pätou stromu 
 Zvislú paličku môžete posúvať hore-dolu (s vodorovnou paličkou sa teda nemusí 

spájať vo svojom strede) 
 Keď sa vám podarí strom takto zamerať, vzdialenosť, ktorá vás od stromu oddeľuje 

sa rovná výške stromu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strom je vysoký približne . . . . . . . . . . . . . . . . . . (sem zapíšte váš výsledok).      



13. Ako ďaleko doskočíte? Nech každý z vašej skupiny skočí do diaľky – z miesta a bez 
rozbehu. Pri meraní výsledkov postupujte tak, ako je zobrazené na obrázku nižšie. 
Ráta sa vzdialenosť po doskok päty, nie prstov. Výsledky každého skokana zapisujte 
do tabuľky. Postupne sa všetci vystriedajte. Na záver vypočítajte priemernú dĺžku 
skoku vašej skupiny (2b).  
 

 
 
Tabuľka: 
 

Číslo skoku Meno skokana Dĺžka skoku (cm) 

  1.   

  2.   

  3.   

  4.   

  5.   

  6.   

  7.   

  8.   

  9.   

10.   

Priemerná dĺžka skoku skupiny:  
 
 

14. Do výrezu turistickej mapy (nájdete ho v samostatnej prílohe) zakreslite trasu, ktorú 
ste prešli od školy po prameň pod sochou sv. Jána Nepomuckého. (1b) Pomocou 
mierky mapy odhadnite celkovú prejdenú vzdialenosť. (0,5b) Akú nadmorskú výšku 
majú vrchy Glanzenberg a Paradajs? Aká je medzi nimi vzdušná (priama) vzdialenosť? 
(0,5b) Akou farbou sú na mape znázornené cyklotrasy a akou náučný chodník? (0,5b) 
 



15. Staňte sa nachvíľu pavúkom! Utkajte pavúčiu sieť, ktorá sa pod váhou najľahšieho 
člena vašej skupiny nepretrhne a dokáže ho udržať. Na to, aby ste to dokázali, je dobré 
sa inšpirovať priamo u majstrov svojho remesla. Nájdite pavúčiu sieť a pozorne ju 
preštudujte. Nepoškodenú sieť opatrne podberte na čierny výkres a zafixujte ju lakom 
na vlasy. Takto mumifikovanú sieť vložte do euroobalu - nebude sa trhať a vydrží vám 
ako vzor pri tvorbe vašej pavučiny (1b). Pri tvorbe pavučiny, ktorá musí udržať vášho 
najľahšieho člena, využite pevný špagát, ktorý môžete naťahovať a viazať do siete 
medzi kmeňmi stromov (4b). Celý priebeh aktivity nezabudnite zdokumentovať na 
fotografiách alebo videu.  
 
Pomôcky:  čierny výkres, lak na vlasy, euroobal, pevný špagát 
 
 

16. Úlohy pre odvážnych, pri ktorých sa budete musieť vybrať za lesnými čističmi – 
mravcami. Nájdite mravenisko a pokúste sa vypátrať odpovede na tieto otázky: 
 
 Čo sa stane so zvončekom (kvet), keď ho dáte do mraveniska? (1b) 
 Ako chutí steblo trávy, ktoré dáte na 5 min. do mraveniska a potom ochutnáte? (2b) 
 Zmerajte čas, za ktorý mravce objavia a začnú skúmať kúsok jablka, ktorý položíte 

na zem vo vzdialenosti približne meter od mraveniska. (1b) 
 

17. Dobrých ľudí sa všade veľa zmestí. Múdrosť, ktorú ste počuli už mnohokrát. Ako je to 
však v skutočnosti? Skúste to sami na sebe! Na zemi vymerajte štvorec s rozmermi 
1x1 m (1m2). Pokúste sa doň zmestiť všetci naraz. Žiadna časť tela nikoho zo skupiny 
nesmie byť na zemi mimo vyznačeného štvorca (2b). Riešenie úlohy je len na vás, 
nebojte sa aj bláznivých nápadov. Po úspešnom pokuse to skúste s menším 
rozmerom štvorca. Zvládnete rovnakú úlohu aj pri štvorci 0,75 x 0,75 m? (2b)  
Aby sme vám úspešné pokusy uznali, nezabudnite ich nafotiť ako dôkaz.  
 

18. Zmerajte obvod kmeňa sekvojovca mamutieho, ktorý rastie v botanickej záhrade za 
hlavnou budovou SPŠ Samuela Mikovíniho. Obvod stromu sa meria vo výške 1,3 m 
nad zemou. (1b) Koľko členov vašej skupiny je potrebných na objatie stromu 
a vytvorenie akejsi „živej reťaze“ okolo jeho kmeňa? (1b) 
 

19. Do tabuľky s abecedou (príloha) dopíšte slovo k čo najviac písmenám. Zapisované 
slová sa musia vždy začínať na dané písmeno abecedy (napr. A – anténa, B – býk). 
Všetky slová, ktoré zapíšete sa musia spájať s vašou dnešnou cestou. Môžete zapiso-
vať, čo ste videli, počuli a pod. Slová sa pokúste zdokumentovať fotografiou, aby ste 
mali dôkaz o ich súvise s dneškom. Za každé tri slová získate 0,5b. 



20. Postavte hrádzu v odtokovom jarku Veľkej Vodárenskej nádrže. Na stavbu využite 
prírodné materiály, ktoré nájdete v okolí.  (2b) 
 
 Priebeh stavby fotografujte. Nafotené majú byť všetky dôležité kroky, ktoré ste 

počas výstavby urobili. Fotografie budete prezentovať na treťom bloku v škole. (1b) 

 Napíšte zoznam materiálu, ktorý ste na stavbe použili. (0,5b) 

 Odmerajte hĺbku, dĺžku a šírku hrádze. (0,5b) 

 Hrádzu zakreslite a do nákresu zaznamenajte jej rozmery. (1b) 

 Navrhnite postup, ako by ste odmerali objem vody, ktorý sa zmestí do vami 
vytvorenej nádrže za hrádzou. Postup zapíšte. Zistite a zapíšte, koľko vody je 
schopná vaša hrádza udržať. (2b) 

 

 

 


