
1,20 km cca. 30 min.

ŠTART: Vstup do lesoparku Brezina z Átria pri Mestskej veži.
CIEĽ: Čerešňový sad.

KADIAĽ NASPÄŤ?
Môžete navštíviť Trenčiansky hrad a odtiaľ cez hlavný vstup prejsť na Mierové námestie, 
zviezť sa vláčikom do centra mesta, zájsť do neďalekej Tarzánie, prípadne Vitekovým 
chodníčkom zísť blízko k Hotelu Elizabeth.
NA ČO SA MÔŽU DETI TEŠIŤ?
Prečítajte deťom rozprávku a vydajte sa na hádankový chodníček. Pozorne sledujte smerové 

šípky, nájdite stanovište s číslom - tabuľku s obrázkom, pri stanovišti uhádnite hádanku 
a týmto spôsobom pokračujte až k cieľu – k šťastnej víle so škriatkom. Deti čaká aj niekoľko 
jednoduchých úloh, ktoré sú vyznačené na zadnej strane.  
CHCETE ZAPOJIŤ DETI DO SÚŤAŽE?
Po uhádnutí hádaniek a splnení úloh, vymyslite a zapíšte heslo a celý herný plán odfoťte. 
Fotku pošlite na hry@trencin.sk najneskôr do 31. 8. 2021. Herný plán s heslom si dobre 
odložte, ak vás vyžrebujeme, budete ho potrebovať pri prevzatí ceny. Žrebovať budeme 2. 9. 
2021. Tajné heslá výhercov budú uverejnené na stránke visit.trencin.sk alebo facebook.com/
kic.trencin. Ceny si v prípade výhry môžete prevziať v KIC najneskôr do 30. 9. 2021..

HÁDANKOVÝ CHODNÍČEK: 
1.PRI PNÍKU: Pod pníkom, na ktorom rástol 
stromček, žije v malej bútľavinke lesný 
škriatok? ...........
2.PRI MÚRIKU: Narodil sa mamke Micke, 
lezie, skáče cez múrik, záhradníka Jurka 
pozná, Murko, čierny? ..........
3.PRI KOPE RAŽDIA: Pod tým sadom 
čerešňovým kvitne lúka veľká, peľ do úľa na 
nožičkách, nosí drobná .......... Z kvietka na 
kvet preletuje ako vtáčik krotký, krídelká 
má do červena, na nich čierne bodky. Občas 
vletí do vláskov, dievčatkám, či žienkam, 
chrobáčik je utešený, bodkovaná? .......... Po 
Brezine poletuje, tíško bzučí, šušká, lampášik 
si v noci nosí, svätojánska? .......... 
4.PRI LIPE: Z drobných kvietkov peľ 

zbierajú včielky, ktoré štípu, ale najviac 
obľubujú rozkvitnutú? ..........
5.PRI DREVENOM KOŠI: Aby všade 
bolo čisto, nestojí to groše, zhotovil nám 
majster Jurko odpadkové ..........Preto dobrý 
pozor dajte, rodičia aj deti, do tých košov 
ukladajte odpadky a .......... 
6.PRI OHNISKU: Dobre nám je na 
chodníčku ako pánom v hrade, na čistinke, pri 
ohníčku v Čerešňovom? ..........
chodníčku ako pánom v hrade, na čistinke, pri 
ohníčku v Čerešňovom? ..........
chodníčku ako pánom v hrade, na čistinke, pri 

7.PRI VÍLE: Ako sa volala lesožienka 
nešťastnica, ktorá v sade šťastie našla, víla? 
..........
8.PRI ŠŤASTNEJ VÍLE: Šťastím žiari 
Čerešnica, škriatok ťahá zvonček, už je 
tejto rozprávočke, milé deti? ..........

Vymyslite heslo, ktoré bude mať presne 10 znakov a budú v ňom malé aj veľké písmená a čísla.

Chodníčkom za vílou Čerešnicou
Hádankový chodníček s veršovanou rozprávkou a hravými aktivitami.

Chodníčkom za vílou 
Počúvajte na chvíľočku, malí nezbedníci, jednu krátku rozprávočku, O víle 
Čerešnici. 
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Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami a siedmimi dolinami, rástla hora s malinami 
aj s divými čerešňami. Na nich si chutnali vtáčence aj včielky, maškrtníci 
mravčekovia, bodkované lienky. Pod obrovskou, pod čerešňou, lesožienka ružolíca, 
prekrásna a veľmi šťastná, žila víla Čerešnica. Za rána, za rosy po hore spievala, 
mravčekovia, bodkované lienky. Pod obrovskou, pod čerešňou, lesožienka ružolíca, 
prekrásna a veľmi šťastná, žila víla Čerešnica. Za rána, za rosy po hore spievala, 
mravčekovia, bodkované lienky. Pod obrovskou, pod čerešňou, lesožienka ružolíca, 

o kvitnúce čerešienky každý deň sa starala. Po čase jej šťastie odletelo z dlane, 
tak pre vílu Čerešnicu nadišli časy plané.
o kvitnúce čerešienky každý deň sa starala. Po čase jej šťastie odletelo z dlane, 
tak pre vílu Čerešnicu nadišli časy plané.
o kvitnúce čerešienky každý deň sa starala. Po čase jej šťastie odletelo z dlane, 

Tú horu, čo prekrásne kvitla a voňala, kôpka zlých ľudí pre drevo zoťala. 
Z voňavej hory zostalo rúbanisko a miesto kvietkov 
a malín, len plané rumovisko. Zosmutneli oči víle 
Čerešnici, slzy sa jej kotúľali po jej bledom líci. Keď 
a malín, len plané rumovisko. Zosmutneli oči víle 
Čerešnici, slzy sa jej kotúľali po jej bledom líci. Keď 
a malín, len plané rumovisko. Zosmutneli oči víle 

bledý mesiac zašiel a blížilo sa k ránu, lesný škriatok 
Zvonček ju našiel na pníku uplakanú. So slzami v očiach 
mu povedala, akú mala smolu, drobnému Zvončekovi 
srdce stislo a plakali s vílou spolu. Plakali vtáčiky, 
chrobáčiky aj mravčekovia v rade a všetci spolu snívali 
o novom čerešňovom sade. 

V tom preleteli včielky ponad smutnú dolinu 
a plačúcim kamarátom zvestovali novinu. Že kvitnúci 
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V tom preleteli včielky ponad smutnú dolinu 

sad plný čerešní v blízkosti Trenčína rastie, aby sa 
rýchlo ponáhľali, tam isto stretne ich šťastie. Po 
tom, čo počuli radostnú novinu, všetci sa pobrali ku 
mestu Trenčínu. Pri vchode do sadu, šepol im kocúrik 
Murko, že ten sad vysadil šikovný záhradník Jurko. 
Voňavé čerešne, kvitnúce kríky, osadil ohniská, vôkol 
nich pníky. Pre deti preliezky, kľukaté chodníčky, pre 
dedkov, pre babky drevené lavičky. 

A vôkol sadu košaté lipy, brezy, borovice, 
o ktoré denne sa starajú tri víly ružolíce – Lipôčka, 
Brezinka, aj Borovienka v sádku, všetky sa tešia na 
novú kamarátku. Smeje sa aj víla Čerešnica a šťastie 
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je vôkol všade, tešia sa vtáci, mravčekovia a všetci 
v Čerešňovom sade. Každý sa veselí, tancuje a spieva, 
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v Čerešňovom sade. Každý sa veselí, tancuje a spieva, 
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na javisku, ktoré Jurko vymajstroval z dreva. Šťastný 
v Čerešňovom sade. Každý sa veselí, tancuje a spieva, 
na javisku, ktoré Jurko vymajstroval z dreva. Šťastný 
v Čerešňovom sade. Každý sa veselí, tancuje a spieva, 

je aj lesný škriatok, zazvonil na zvonček a tak tejto 
rozprávočke razom spravil konček.

O víle Čerešnici

Veršované hádanky a rozprávku napísal Jožo Melenčár 
Soblahovský, ilustrácie vytvorila Timea T., 9 r. 

HESLO

Hádankový chodníček pre vás pripravilo 
Kultúrno-informačné centrum Trenčín

visit.trencin.sk/trencianske-hrave-leto
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