Základná škola, Trebišovská 10, Košice
vyhlasuje celoročnú školskú súťaž

GEO v malíčku
4. kolo – otázky:
1. Tak ako vždy, začiatok bude patriť Košiciam
a) Ktorá firma sa zaoberá upratovaním mesta Košice? 1 bod
b) Koľko má zberných dvoroch vrámci Košíc a kde sa nachádzajú? 6 bodov
c) V r.2016 vznikla dcérska spoločnosť. Kde sídli a ako sa volá? 1 body
d) V r.2017 začala spravovať aj novú skládku odpadu na mieste bývalej
neriadenej skládky odpadov. Kde sa nachádza? 1 bod
2. Kde sme?
a) Preletíme viacero časových pásiem: +11 hodín viac ako na Slovensku, kým
pristaneme v tejto malebnej ostrovnej krajine. Poloha: 18˚j.g.š., 179˚v.g.d.

Kde sme? 1bod
Ako sa volá hlavné mesto? 1bod
Akého pôvodu sú ostrovy tohto súostrovia? 1bod
V ekonomike je dôležité poľnohospodárstvo. Ktorú plodinu najviac pestujú
a spracovávajú na vývoz? 1bod
Ako sa volajú peniaze, ktorými tam platia? 1bod

b) Teraz sa prenesieme inam, do štátu ktorý má takúto vlajku:

Kde sme? 1 bod

Je to nížinatá krajina? 1 bod
O koľko hodín viac budeš mať na hodinkách v porovnaní s Londýnskym
časom? 1 bod
Ako nazývajú obyvatelia svoju krajinu? 1 bod
Cieľom panovníckej rodiny je: Hrubé domáce šťastie - zahŕňa 9 dimenzií. Ktoré sú
to, a sú pre túto krajinu dôležitejšie ako peniaze a vlastníctvo vecí? 9 bodov

c) Teraz sa presťahujeme naopak do moslimskej krajiny, kde absolútne vládne len
jedna panovnícka rodina. Patril medzi bohaté štáty, lebo ťažil ropu a zemný plyn.
Leží len 4˚ na sever od rovníka. Kde sme? 1 bod
3. Čo je to za zviera?
a) Merino? 1 bod
b) Ocelot ? 1 bod Kde žije? 1 bod.
c) Májka fialová? 1 bod Je jedovatý a zároveň zákonom chránený? 1 bod
d) Červoň vodný - 1 bod Kde žije? 1 bod
4. Písmo/písanie sa definuje ako forma ľudskej komunikácie prostredníctvom súboru

viditeľných značiek, ktoré sa na základe konvencie vzťahujú na niektorú konkrétnu
štrukturálnu úroveň jazyka. Alebo takto: Písmo je znakový systém fixácie reči
umožňujúci pomocou grafických prvkov sprostredkovať rečovú informáciu na diaľku
a upevniť ju v čase.

a) Ako sa volá gotické lomené písmo? 1 bod

Z ktorého obdobia pochádza? 1 bod
b) Ktoré písmo sa píše z prava do ľava? 1 bod

5. Jedna z pamiatok UNESCO na Slovensku sú Drevené kostolíky Karpatského
oblúka.
Kde sa nachádza miniskanzen s drevenými kostolíkmi? 1 bod

V akej mierke sú tam kostolíky postavené? 1 bod
To je na 4. 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 27. novembra 2018 + 10 bodov
Do 3. decembra 2018 + 5 bodov
Posledný termín: 18. december 2018

KOMU?
Osobne p. učiteľke Majorošovej alebo poslať riešenie: alena17maj@gmail.com
A pozor!! Odoslaný mail bez mena a triedy bude neplatný!!!

