Kvíz pro malé i velké na Huckromu – BŘEZEN 2019
1) Kolik archů papíru A4 se vyrobí z jednoho vzrostlého stromu ?
a) 5 000 ks
b) 200 000 ks
c) 80 000 ks
d) 60 000 ks
2) Co je to kočičí svatba ?
a) kroupová polévka
b) hrachová kaše
c) brambory na loupačku
d) hrách a kroupy
3) Mezi námi jsou děti, které hodně sportují. Mimo jiné také v parkouru.
V které zemi parkouer vznikl ?
a) v Japonsku
b) v Česku
c) v Anglii
d) ve Francii
4) Jak se nazývá tibetský skot ?
a) jak
b) kráva
d) žak
d) vůl
5) Už jsi určitě spal na chaloupce v Huckromu Dvorce. Víš kolik je
schodů na půdu ?
a) 10
b) 12
c) 13
d) 15
6) Čtyři rohy, žádné nohy, chaloupkou to pohne. Co to je ?
a) žížala
b) hlemýžď
c) slunce
d) krtek

7) Divoké prase žijící v Jižní Americe v deštných pralesích nese jméno ?
a) pekari bělobradý
b) tukari páskovaný
c) javahi obrovský
d) mihari wagnerův
8) Neustále to mění tvar, ale přesto je to stále kulaté. Co to je ?

a) mrak
b) voda
c) měsíc
d) vítr
9) Které techniky se parkouru nevyužívají ?
a) chůze po hranách a po zábradlích
b) koláž
c) výskoky a seskoky
d) salta a parakotouly
10) V únoru letošního roku , na sv. Valentýna oslavil náš jeden z významných
cestovatelů 100 narozeniny. Kdo to je ?
a) Jiří Hanzelka
b) Otakar Batlička
c) Josef Vagner
d) Miroslav Zikmund

Odpovědi prosím, zasílejte na můj e-mail : helenka@mesnice.cz
Máte čas do konce dubna, tak se přesto do toho dejte. Po té bude uveřejněno kdo,
kolik bodů získal a budou připočítané k bodům z roku 2018. Za každou správnou
odpověď získáte 2 body.
Po Velikonocích bude zveřejněn další kvíz, jak na stránkách, tak i na Huckromu.
Už se všechny těší Rosnička

