VÍŠ, KUDY CHODÍŠ?!
Quest - neboli hledačka - je hra, která má bavit, případně poučit.
Tento quest vytvořili „Kroužkovci“ - studenti Sportovního gymnázia Kladno v rámci přírodovědného
kroužku pro své vrstevníky ( kolem 12-ti let ), kamarády, rodiny…….
Náročnost: snadná, Délka: 30-60 min
Vybavení: návod, tužka, pohodlné boty, svačina, dobrá nálada
Období: celý rok, ale nejlépe v době vegetace
Začátek: Sportovní gymnázium Kladno ( hlavní vchod ) Sítná, Plzeňská 3103
GPS: 50.134595746772106,14.097341309813539
Možná tudy denně chodíte, málo času máte, ne vše kolem vnímáte.
Krtek - sportovec vás provede po kladenských parcích,
jelikož krtků máme v Kladně dost a ze sportu máme radost.
Náš symbol Discobolos je, žactvo školy s ním sportuje.
SGAGY jmenuje se start na této trase.
Dále rovně půjdete, modrou značku ignorujte,
na opačnou stranu se vydejte.
A pak kolem popelnic, dál nebude zhola nic.
Na parkoviště narazíte, další modrou uvidíte, tu už poslechněte.
Do údolí sejděte, schody cestou sečtěte.
Jejich počet : 3 = _ _ _ _ _ _ _ _
5
Před vámi tyčí se strom, je strom jako hrom,
vodník na něm sedává, dušičky chytává.
Sedí, sedí ve svém domě, na jakém že je to stromě?
Latinsky je to Salix, česky pak _ _ _ _
4
Okolo hřiště, a pak dál tiše běžte, cestou nic živého nerušte.
Nacházíte se pod mostem, nezapomeňte, že jste tu hostem.
Roku 1966 Franta Nosek řekl dost! Přes údolí bude most.
A každý kdo je tu host bude vědět, že most je velký dost.
15 metrů vysoký a 114 dlouhý, 20 metrů široký, to každému
vyhoví.
Pilířů má _ _ _
7
Po lávce se projděte, na lavičce posvačte,
Ke koši si dojděte, tam odpadky vyhoďte!
Do kopce pak stoupejte, síly posbírejte.
Po pravé ruce máte KOMPEK, kde se peče spousta housek,
Neuždíbněte však ani kousek.
Protože hledíte na ústav školní, na něm v jeho části horní
neznámý z minulé éry umělec, vysochal ohromnou věc.
Na jednom konci plastiky je hutník, kdo je na opačném? _ _ _ _ _ _
3
A o kousek dál, basketball se hrál.
Ball znamená míč, to jsem zvědav, jestli víš.
Co znamená BASKET? _ _ _ _ _
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Dále podle silnice dolů, okolo jistých stromů,
které bílou kůru mají a v zimě opadají.
Jakpak se asi jmenují? Použij 1. pád jednotného čísla _ _ _ _ _
1
Potom dál k Centrálu, ze slušného krpálu,
po černobílém přechodu, tzv. suchém průchodu.
V řadě stojí platany. A stejně jako vojáci, i oni mají na práci,
hlídat si maskáčový oblek, který je samý flek.
Vydejte se po schodech - nebojte se o svůj dech.
Neprošlapete své boty, jsou jen krátké tyto schody.
Před vámi park jménem TRILOBIT je, přesličky a plavuně ten živočich pamatuje.
Žil totiž s nimi v jedné geologické době = _ _ _ _ _ _ _ _
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Po parku se projděte, vše si řádně prohlédněte, úkoly splňte!
Jinane, jinane, rostl´s kdysi v klášterní zahradě.
Mniši tě chránili, svými těly bránili,
Jen proto tě známe dosud, měl jsi tak lepší osud,
než tvoji příbuzní a známí.
Proto si tě za symbol vzali ze Stínadel kluci – Vontů klan.
Tak o tom psal Jestřáb, pan _ _ _ _ _ _ sám!
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Karl Wittgenstein měl velkou fabriku, kde makalo hodně maníků,
Jeho ženu všichni znali, také ji moc uctívali, do loga firmy proto dali.
A každý ví, že její jméno zní: L e _ _ _ _d i n e
6
Na plošině auta spí, strom se tam objeví a příchozí osloví.
A to pravda je, že má květy jako orchideje.
Během roku, i v zimě, si každý všimne, že z něho visí dlouhé tobolky,
přezdívané indiánské fazolky.
Fazole má plod _ _ _ _
12
P.S. A jen málokdo ví, že jeho jméno zní: KATALPA.
Park Trilobit opusťte, do svých stop strefte se.
Po stejné trase vraťte se, k platanům dojděte.
Vydejte se dolů z kopce, šupky dupky pelášejte
ke kladenskému divadlu – do Dvořákových sadů.
Tyto sady obklopují divadelní řady.
Sochy jsou tu dvě, na nich Smetana a Dvořák je.
Původně zde hřbitov stál, Dvořák sem za svou matkou
chodíval. A teď tu je spolu s ní a společně si svůj sen sní.
Matka mu dala jméno _ _ _ _ _ _ _
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_ _ _ _ _ _ _ _
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přesmyčka
Umělec, který vysochal bronzovou bustu Antonína Dvořáka na pomníku v Dvořákových sadech.

