Základná škola, Trebišovská 10, Košice
vyhlasuje celoročnú školskú súťaž

GEO v malíčku
3. kolo – otázky:
1. Tak ako vždy, začiatok bude patriť Košiciam. Spoznáš tieto osobnosti – našich
významných rodákov?
a) Koho mám na mysli, keď poviem že bol v poradí druhým prezidentom
súčasnej Slovenskej republiky? 1 bod

b) Kto je Milan Kolcun?

1 bod

c) Kto bol autorom Korintského prieplavu a spoluautorom Panamského
prieplavu? 1 bod

d) Komu je venovaná táto socha?

1 bod Kto to bol? 1 bod

e) Jeho knihy vyšli v slovenčine, češtine, angličtine, nemčine a samozrejme v maďarčine,
lebo to bol maďarský spisovateľ svetového rangu. Kto napísal tieto diela: Spoveď

mešťana, Sviece dohárajú, Hlas a iné? 1 bod

f) Kto to je? Narodil sa a aj zomrel v Košiciach v r. 1965. Študoval v Budapešti,
Mníchove a aj v Paríži, tvoril však doma – v Košiciach. Je to jeho autoportrét .

1 bod
g) Kto je táto žena, ktorá bola vyhlásená katolíckou cirkvou za blahoslavenú v r.

2006?
1 bod Pamätník Jad va-šem ju v roku 1969 vyhlásil
za Spravodlivú medzi národmi - za čo sa to udeľuje? 1 bod
2. Budeme sa venovať africkým krajinám.

a)

Ako sa volá tento štát? 1 bod Ako sa volá jeho hlavné
mesto? 1 bod Zasahuje na jeho územie Etiópska vysočina? 1 bod Ktoré dve
najväčšie jazerá sú na jeho území ? 2 body. Každá komunita si varí svoje jedlo,
ale je jedna plodina, ktorá je pre väčšinu základná. Ktorá obilnina to je? 1 bod

b)

Ktorý štát je zvýraznený na mape Afriky? 1 bod Ako sa
volá najvyšší vrch tohto štátu a koľko meria? 2 body. Je tá hora súčasťou
národného parku rovnakého mena? 1 bod Je na ich území ešte 5 národných
parkov? 1 bod. V ktorom národnom parku pracuje Jane Goodall a čomu sa
venuje takmer 45 rokov? 3 body

c) Kto bola Diana Fossey? 1 bod V ktorom africkom štáte žila až do násilnej
smrti a štúdiom čoho sa zaoberala? 2 body. Ako sa volala kniha ktorú
napísala 2 roky pred svojou smrťou a neskôr aj film, ktorý podľa nej

natočili? 1 bod Bol nominovaný na Oskara? 1 bod
toto obrys a zároveň vlajka štátu kde Diana Fossey žila? 1 bod
3. Čo je to?
a) Poletucha alebo letucha? 1 bod Kde žije? 2 body Čím sa živý? 1 bod

b)

Ako sa volá tento tradičný odev žien bez jediného
gombíka? 1 bod Kde – v ktorom štáte ho tradične nosia? 1 bod

c) Čo je to marikľa? 1 bod

Je

4. Kto by nepoznal lízatka! Medzi najpredávanejšie patrí Chupa chups. Ale kto vytvoril

logo? 1 bod
5. Kam doleteli tieto vesmírne sondy a ktoré štáty ich do vesmíru vyslali?

a) Venera 11-15... 1 bod

b) Galileo - 1 bod

c) Giotto - 1 bod
To je na 3. kolo všetko.
Ak nevynecháte žiadnu časť úlohy, môžete získať spolu až 40 bodov. A jednotku
v žiackej knižke. Chceš?
Kto chce byť lepší, vyrieši všetko rýchlo a získa bonus! Ak počas trvania súťaže získa
viac bonusových bodov, na konci roku môže dostať knihu alebo vecnú cenu podľa
vlastného výberu.
Termíny:

Do 5. novembra 2018 + 10 bodov
Do 10. novembra 2018 + 5 bodov
Posledný termín: 22. november 2018
KOMU?
Osobne p. učiteľke Majorošovej alebo poslať riešenie: alena17maj@gmail.com
A pozor!! Odoslaný mail bez mena a triedy bude neplatný!!!

