
Základná škola, Trebišovská 10, Košice 

vyhlasuje celoročnú školskú súťaž 

 

GEO v malíčku 

 

2. kolo – otázky  

 

1. Tak ako vždy, začiatok bude patriť Košiciam.  

a) Ktorá vysoká škola sa nedá inde na Slovensku vyštudovať, iba tu 

v Košiciach? 1 bod  

b) Ako sa volá detský folklórny súbor, ktorý prijíma deti už od 1,5 roka? 1 bod 

  
c) Pápež Ján Pavol II vyhlásil v roku 1995 za svätých troch košických mučeníkov. 

Boli to traja muži, ktorí boli umučení 7. septembra 1619 v Košiciach počas 

povstania Gabriela Betlena. Boli obeťami bojov medzi protestantmi a katolíkmi     

v období vojen s Osmanskou ríšou. Ak chceš 3 body, zisti ich mená.  

 

2. Kto som? Čo som? 

a) Podľa povesti ma dal postaviť Stibor pre svojho šaša Becka za to, že ho rozveselil. 

Ale povesť vraví, že stavba bola taká pekná, že v nej chcel pán bývať. Šašo 

privolil. Čo som a ako sa volám? 2 body  

b) Som veľmi vzácna. Som jediný drahokam, ktorý je vytvorený živočíchom. Ľudia 

sú vynaliezaví, vyrábajú ma - pestujú aj umelo – najviac v krajine vychádzajúceho 

slnka. Kde to je? 1bod Čo som? 1bod  Ktorý živočích ma vytvára? 1bod . 

 

 



c)  Verím, že viete, kto som.  1bod.  Kde  som sa narodil? 

1bod.  

Čo na moju počesť po mne na Slovensku pomenovali (okrem ulíc, námestí a 

škôl)? 3body. Okrem toho, že som bol politikom a generálom, bol som aj 

astronómom. Z ktorého európskeho vrchu som pozoroval hviezdy?  1bod.  

 

d) Volám sa Hmyzovník muchovitý. Koľko nôh mám a prečo? 2 body  

 

e) Som sladká a lepkavá tekutina, ktorú vytvára hlavne jeden druh hmyzu zberom a 

zahusťovaním sladkých štiav – predovšetkým nektáru kvetov. Čo som?  1bod  

Ktorý hmyz ma vytvára?( Chcem celý názov) 1bod.  

3. Vedeli ste , že sa dá vyrobiť gaštanová múka?   Je to výborná 

múka, ktorá je vhodná pre ľudí, čo majú celiakiu – ich telo neznesie lepok. Strom - Gaštan 

jedlý patrí k najstarším drevinám sveta.  Tieto stromy sa sadili aj u nás na Slovensku. Odkiaľ 

sa rozšírili do Európy a kto ich tu v 16. storočí priniesol? 2 body 

 Kedy a kde sa na Slovensku konajú gaštanové slávnosti? 2 body  

V ktorých oblastiach ( mimo Slovenska) sa najviac pestuje? 2 body  

 

4. Vo svete je veľmi veľa nádherných miest. O niektorých sa teraz niečo nové dozviete.  

a) Kde sa v Európe podarí na jar zazrieť takto 

farebné polia? Z čoho sú? 2 body  



b) Kde sa vo svete nachádza ľadová jaskyňa pod ľadovcom, kde sa vám pod nohami 

vplyvom tepla z tlaku roztápa zem? 3 body (názov miesta, štát a svetadiel)  

 

 

c) Prírodný tunel tvoria vedľa seba rastúce stromy, ktoré vytvárajú zaujímavý zelený 

uzavretý oblúk. Toto prírodné dielo je dlhé až jeden kilometer, pričom stredom 

tunela vedie stará železničná trať. Vlaky „tunelom“ prechádzajú dnes už len veľmi 

zriedkavo a ak vôbec, práve kvôli turistom musia chodiť mimoriadne pomaly. 

  
Má poetické meno: Tunel lásky V ktorom štáte sa nachádza? 1 bod  

 

Až 400 schodov musia obyvatelia malého 

belgického mestečka vyšliapať, ak sa chcú dostať nahor. Ako sa toto turistami 

vyhľadávané miesto volá? 1 bod  



d) V ktorom štáte a na ktorom svetadieli 

sa nachádza táto skala s názvom Sigiriya? 2 body 

Čo v preklade táto skala znamená? 1 bod  

Keď chcem mať super výhľad, koľko schodov musím zdolať? 1 bod      

 

5. V ktorom slovenskom meste bude na vás takto z fontány pľuť vodník? 

1 bod  

 

Ktorá rieka tečie cez toto mesto? 1 bod  

Nad týmto mestom sa týči hrad, ku ktorému sa viaže povesť.  Čoho na hrade bol nedostatok 

a ako sa im podľa povesti podarilo situáciu zmeniť? 1 bod  

 

Tak, to by bolo nateraz 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!  

Termíny: 

Do 21. októbra 2017 + 10 bodov   

Do 27. októbra 2017 + 5 bodov  

Posledný termín: 7. november 2017 

KOMU? 

Osobne p. učiteľke Majorošovej alebo poslať riešenie: alena17maj@gmail.com 

A pozor!! Odoslaný mail bez mena a triedy bude neplatný!!! 

mailto:alena17maj@gmail.com

