
PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE

Region Bílé Karpaty – Správce fondu mikroprojektů

Projekt „A ja su synek z Klobúk a ja su cérka z Pruského“

sa pomaly blíži ku koncu a jeho poslednou aktivitou je 
zábavno-vedomostná a historická  súťaž pre 

študentov SOŠ Pruské a SOU Valašské Klobouky. 
Kto má súťaživého ducha, pozná správne riešenie, nech neváha a 

pustí sa do súťaže. Prvých  najšikovnejších čakajú 
drobné odmeny.

Odpovede posielajte mailom na adresu kviz.sospruske@azet.sk 



Dve dievčatá sa narodili tej istej matke,
v ten istý čas, deň aj rok, a predsa nie
sú dvojičky. Ako je to možné?



V záhrade je niekoľko stromov. Na
jednom z nich, na hruške, rastú hrušky
(dosť logické ;-). Zafúkal silnejší vietor a
spôsobil, že na strome už nie sú hrušky,
avšak hrušky nie sú ani pod stromom (pre
vychytralých ani nikde vedľa stromu).
Viete to vysvetliť?



Jedno dievča, ktoré sa učilo šoférovať, išlo
v jednosmernej ulici opačným smerom,
ale neporušilo žiaden právny predpis.
Prečo?



Čo sa vyskytuje raz v každej minúte,
dvakrát v každom momente, ale ani raz v
roku.



Takže otázka zní, jakým směrem jede
autobus z obrázku. Zleva doprava, nebo
zprava doleva? Správné řešení je třeba
logicky zdůvodnit.





Koľko kilometrov je z Valašských Klobouk 
do Pruského a opačne, 
koľko kilometrov je z Pruského do 
Valašských Klobouk ?    



Z Valašských Klobouk do Pruského
a opačne z Pruského do Valašských
Klobouk sa môžeme dostať cez dva
hraničné prechody, vymenujte dediny,
v ktorých boli kedysi tieto hraničné
prechody.



Chránená krajinná oblasť Biele Karpaty je
jedna zo 14 chránených krajinných oblastí na
Slovensku. Oblasť sa rozkladá na slovenskej
časti Bielych Karpát, ktoré sú súčasťou Karpát,
na západnom Slovensku. Oblasť sa rozkladá
od okresu Skalica na juhozápade smerom k
okresu Púchov na severovýchode, pričom
kopíruje hranicu medzi Slovenskom a Českom
v dĺžke okolo 80 km.



A) Poniklec veľkokvetý
B) Azalka
C) Mechúrik stromovitý



1. chrbtica
A.

kloub
B. páteř
C.

střevá

1. polštář
A. deka
B. vankúš
C. podšívka



2. čučoriedkový koláč

A. víno
B. merunky
C. borůvky

2. kel

A. kapusta
B. kaleráb
C. kel



3. cencúľ

A. hřebík 
B. rampouch 
C. dřevo

3. čáp

A. labuď 
B. kačica
C. bocian



SudokuSudoku



Aký je princíp hry Sudoku?Aký je princíp hry Sudoku?
 Je zadaná tabuľka o deviatich stĺpcoch a deviatich riadkoch s niekoľkými Je zadaná tabuľka o deviatich stĺpcoch a deviatich riadkoch s niekoľkými 

doplnenými jednocifernými číslami. Cieľom je pokiaľ možno v čo najkratšom doplnenými jednocifernými číslami. Cieľom je pokiaľ možno v čo najkratšom 
čase doplniť tabuľku Sudoku očase doplniť tabuľku Sudoku o chýbajúce čísla 1 až 9 tak, aby sa žiadne chýbajúce čísla 1 až 9 tak, aby sa žiadne 
číslo v žiadnom riadku, stĺpci, tučne vyznačenom 3x3 štvorci neopakovalo.číslo v žiadnom riadku, stĺpci, tučne vyznačenom 3x3 štvorci neopakovalo.

 To znamená, že v každom riadku, stĺpci a v každom z deviatich 3x3 To znamená, že v každom riadku, stĺpci a v každom z deviatich 3x3 
štvorcoch musí byť práve čísla 1štvorcoch musí byť práve čísla 1--9 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 9 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 



Ďakujem za pozornosť !Ďakujem za pozornosť !

 Správne odpovede posielajte mailom na Správne odpovede posielajte mailom na 
adresu :adresu :

kviz.sospruske@azet.skkviz.sospruske@azet.sk


