
VYHODNOTENIE 

Mesiac   : apríl 2015 

Víťaz     : Dalibor - Detva 

Správne odpovede   :  17 

Nesprávne odpovede  :    3 

Cena     :  sada pohárov na stopke 

 

Okruh otázok: 

1) Ľudia a spoločnosť 

2) Príroda a geografia 

3) Kultúra 

4) Rôzne 

 

Otázky a správne odpovede : 

Týždeň  14 

1 )Kto podľa povesti vykopal z lásky k otrokyni Fatime studňu na Trenčianskom hrade?  Turek Omar 

2) Ktoré slovo sa najčastejšie vyskytuje v názvoch našich kúpeľov?  Teplice 

3 ) Ako sa volá klub s prísnymi pravidlami, ktorý založili tínedžerky Carmen, Bridget, Tibby a Lena 

z príbehov Anny Brasharesovej, aby si mohli prostredníctvom zázračných džínsov posielať svoje 

prázdninové zážitky? Klub putovných džínsov 

4)  Uhádni hádanku. Je to zajac a nie je to zajac. Čo to je? Mrkva, kapusta  

Týždeň 15 

1) Aký jazyk používali v minulosti pri bohoslužbách slovenskí evanjelici augsburského vyznania?    

Biblická čestina 

2) Ktorá rieka preteká cez Košice ? Hornád 

3) Ako sa volal verný chlpatý priateľ pastierov Maťka a Kubka z rovnomernej rozprávky?  Dunčo 

4) Kto je filatelista?   Zberateľ poštových známok 

 



Týždeň  16 

1 )Ako sa nazývali pastieri prevažne z Rumunska, ktorí k nám prichádzali za vlády Mateja Korvína?  

Valasi 

2) Meno ktorých kúpeľov na Záhorí zapácha?  Smrdáky 

3 ) Keď ti niekto na východnom Slovensku povie, že má ísť po garadičoch, kadiaľ máš ísť? Po schodoch 

4)  Doplňte porekadlo: Bez vetra sa ani.. .. lístok na strome nepohne 

Týždeň 17  

1) Ako sa nazýva kov – zliatina medi a cínu, podľa ktorého je pomenované celé jedno obdobie 

praveku?    Bronz 

2) Kde sa nachádza naša najnavštevovanejšia ZOO ? V Bojniciach 

3) Ako sa volal v rozprávke o Mauglím Mauglího kamarát čierny panter?  Baghíra 

4) Ako sa volá kyselina, ktorá sa nachádza napríklad aj v žihadlách včiel? Jej slovenský názov je 

odvodený od zvieraťa, ktoré túto kyselinu produkuje.   Kyselina mravčia – kyselina metánová 

Týždeň 18 

1 )Ako v Uhorsku posmešne volali protestantských anabaptistov alebo novokrstencov?  Habáni – žili 

na Záhori 

2) Ako sa jedným slovom nazýva múzeum v prírode?  Skanzen 

3 ) Ktorému vtákovi v Čechách vravia kos? Drozdovi 

4)  Tvorbu ktorého vitamínu v koži človeka podmieňujú slnečné lúče? Vitamín D 

 

 

 

 

 


