
NÁUČNÝ CHODNÍK VOJŠÍN 

Milý kamarát, vitaj v Pohronskom Inovci!  
Náučný chodník Vojšín Ťa prevedie časťou tohto sopečného pohoria a ukáže Ti zaujímavé miesta, 
o ktorých sa veľa dozvieš. Čakajú na Teba zaujímavé úlohy a aktivity, pri ktorých sa bezpochyby 
zabavíš. Pusťme sa spoločne do toho!  
 
Tabuľa č. 1 – Stará huta 
Na mape okolia Novej Bane nájdi 3 vrchy, ktoré merajú viac ako 700 m n. m. Ich názvy aj 
s nadmorskou výškou si zapíš do tabuľky. 
 
Názov vrchu Nadmorská výška 

  

  

  

 
 
 
Tabuľa č. 2 – Starohutský vodopád 
Starohutský vodopád je obklopený mohutnými skalnými útvarmi. Aká hornina tvorí tieto útvary? 
Svoje zistenie si zapíš a odôvodni, prečo sa hornina nachádza  v pohorí Pohronský Inovec. 
 
Útvary sú tvorené horninou _______________________. 
 
Hornina sa nachádza v pohorí Pohronský Inovec, pretože: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Akú výšku má Starohutský vodopád? ________________. 
 
Pomocou prístroja Pasco zmeraj teplotu vzduchu a vlhkosť vzduchu v blízkosti Starohutského 
vodopádu a zistenú hodnotu zapíš do tabuľky, ktorá sa nachádza pri úlohách k tabuli č. 8 – 
Kamenné more.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabuľa č. 3 – Jašekova skala 
Z textu tabule si sa dozvedel, aký je rozdiel medzi plodmi dubu zimného, letného a cerového. Spoj 
obrázok žaluďa s názvom stromu. 
  

 
 

 
 dub zimný       dub letný       dub cerový  

 
 
 

Tabuľa č. 4 – Sedlová skala 
Nachádzaš sa na najkrajšej vyhliadke na náučnom chodníku. Z nasledujúcich pohorí prečiarkni tie, 
ktoré ti výhľad neumožňuje vidieť.  
 

Štiavnické vrchy  -  Oravské Beskydy  -  Nízke Tatry  -  Poľana  -  Slanské vrchy  -  Kremnické vrchy 
 

 
Ako sa nazýva najmladšia sopka Západných Karpát? _______________________________________. 
 
 
Tabuľa č. 5 – Jazerec 
Mokrade sú významné svojou biodiverzitou, to znamená, že sa o ich okolí nachádza množstvo 
rozmanitých druhov živočíchov a rastlín. Skús ich čo javiac nájsť. So spolužiakmi vytvorte skupiny 
a pomocou lupy, misiek či ďalekohľadu zozbieraj čo najviac dôkazov, ktoré hovoria o výskyte 
živočíchov na tomto mieste. Všímaj si stopy, ohryzené listy, trus a pokús sa určiť, o akého živočícha 
ide. Všetko si zaznamenaj do tabuľky. 
 
 
Znaky nájdené v prírode Živočích, ktorý znaky mohol zanechať 

  

  

  

  

  

  

 
 
 



Tabuľa č. 6 – Bujakov vrch 
Bujakov vrch je od roku 1997 prírodnou rezerváciou. Čím je taký významný? Svoje zistenie si zapíš. 
Pri hľadaní odpovede si pomôž obrázkom. 
 

 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

 
 
Tabuľa č. 7 – Vojšín 
Tabuľa na vrchu Vojšín Ti ponúka množstvo zaujímavých informácií. Pozorne sa do nej začítaj 
a vyber správnu odpoveď.  
 
Vojšín je: 
a) najnižším vrchom Pohronského Inovca 
b) tretím najvyšším vrchom Vysokých Tatier 
c) najvyšším vrchom Pohronského Inovca 
d) tretím najvyšším vrchom Pohronského Inovca 

 
Rozptýlené kopaničiarske osídlenie v tejto oblasti sa nazýva: 
a) štále 
b) lazy 
c) novobanky  
d) vojšínske domčeky 
 
Jazvínska jaskyňa vznikla, keď voda formovala: 
a) žulu 
b) andezit  
c) pieskovec 
d) vápenec  
 
 
Vojšín je predposlednou zastávkou náučného chodníka. Pred koncom túry sa so spolužiakmi zabav 
pri hre Čím som?. Dostaneš kartičku so slovom, ktoré sa spomínalo na našej trase na náučnom 
chodníku, a prilepíš si ho na čelo. Ty ho však nesmieš vidieť. Pomocou otázok budeš od svojich 
spolužiakov zisťovať, čím si sa na chvíľu stal. Ale pozor, spolužiaci môžu odpovedať iba áno  alebo 
nie. Na konci si zapíš, čím si v hre bol. 
 
 
Moje slovo bolo ___________________________________. 
 
 
 



Tabuľa č. 8 – Kamenné more 
Andezitové kamenné more je národnou prírodnou pamiatkou. Napíš, čo spôsobilo vznik tohto 
úkazu. 
  
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________. 

 

Pomocou prístroja Pasco zmeraj teplotu vzduchu a vlhkosť vzduchu a zistený údaj zapíš do tabuľky. 
Následne odpovedaj na otázky. 
 
 Teplota vzduchu Vlhkosť vzduchu 

Starohutský vodopád   

Kamenné more   

 
Sú hodnoty teploty vzduchu odlišné na skúmaných dvoch miestach?   Áno  -  Nie 

Odôvodni, prečo je to tak. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Sú hodnoty vlhkosti vzduchu odlišné na skúmaných dvoch miestach?  Áno  -  Nie 

Odôvodni, prečo je to tak. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Túru si úspešne zvládol. Spomeň si na najkrajšie zážitky, ktoré si dnes zažil a zapíš si ich 
do modrého rámčeka. 
 
 
 


