Ceruzky vo svete 2/2015
Ceruzky

2. KVÍZ – ZVUKOVÁ POH L ADNICA
(Súťaž s časopisom Ceruzky vo svete č. 2/2015, strany 45-49)
Zapoj sa do súťaže o pekné detské knihy. Pozorne si vypočuj príspevky
v Rozhlasovej pohľadnici v druhom čísle časopis Ceruzky vo svete a odpovedz na
nasledujúce otázky. Svoje odpovede zašli na našu mailovú adresu:
iseia.projekty@gmail.com
Meno a priezvisko (vek): .......................................................................
Mesto a štát: ........................................................................................
e-mailová adresa: .................................................................................
Sleduj nás na facebookovej stránke alebo na našej webovej stránke, kde budú
uverejnené ďalšie kvízy s časopisom. Uzávierka všetkých kvízov z tohto čísla 2/2015
je 30.6.2015. Žrebovanie výhercov bude 1.7.2015.
Prajem ti veľa zábavy

ceruzka Zuzka

1. Pani Ivana Auxtová, ktorá žije vo Švédku napísala knihu pre deti Záhady
raketovej ulice. V tejto knihe je aj príbeh o:
a) aute, ktoré nejazdí
b) budíku, ktorý nezvoní
c) stolíku, ktorý nestojí
d) zvončeku, ktorý nezvoní
2. Napíš, ako sa volá detský slovenský folklórny súbor v New Jersey, v ktorom
slovenské deti tancujú, učia sa riekanky a slovenské tradície:
..............................................
3. Čo práve robili deti v skupine Včielky v slovenskej škole v Londýne, keď ich
navštívila pani redaktorka z rozhlasu?
a) Kontrolovali domácu úlohu
b) Učili sa pesničku – Pes a mačka
c) Hrali sa Letí, letí
d) Hrali sa na húsenice
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4. Vyznač správne, čo sa dozvieš zo zvukovej reportáže z Argentíny:
Slováci v Buenos Aires, navštevujú okrem PRAVDA - NEPRAVDA
víkendovej školy slovenčiny aj stretnutia, kde sa
vždy varia bryndzové halušky
Okrem iného robia aj zabíjačku a varia z kyslej PRAVDA - NEPRAVDA
kapusty.
5. Vyznač správnu odpoveď:
a) Na jarnom koncerte slovenskej a českej víkendovej školy v New Yorku sa
spievajú iba slovenské ľudové pesničky, pretože sa vyučovanie detí
zameriava iba na slovenské folklórne ľudové tradície.
b) Na jarnom koncerte slovenskej a českej víkendovej školy v New Yorku sa
spievajú folklórne pesničky, ale aj pesničky zo slovenskej populárnej hudby.
6. Slovenčina sa v belgickom Bruseli vyučuje:
a)
b)
c)
d)

hlavne v európskej škole a v jednej jazykovej škole pre dospelých
hlavne v európskej škole, víkendovej škole a kurzoch pre deti
hlavne v európskej škole, víkendových kurzoch pre deti a dospelých
hlavne v európskej škole a večerných kurzoch pre deti a dospelých

7. Slovenské deti v Užhorode napísali rozprávkovú knihu Rozprávky z druhej
triedy. Spolu je v knihe 37 príbehov. Čo sa stalo v rozprávke Môj pes Hugo,
ktorý sa smial mravcom?
a)
b)
c)
d)

Pes
Pes
Pes
Pes

Hugo
Hugo
Hugo
Hugo

sa nakoniec s mravcami skamarátil.
sa spolu s jednou myškou učili plávať.
so zajacom Žrudom nechcel skamarátiť.
sa zmenil na menšieho ako mravec.

8. Kniha Pohádečko moja – Rozprávočka moja je určená úplne malým deťom,
ktoré ešte nevedia čítať. Preto je k nej aj CD nosič, kde tieto rozprávky čítajú
herci - akoby:
a) český starý otec a slovenská stará mama
b) slovenský starý otec a česká stará mama
c) český starý otec a česká stará mama
d) slovenský starý otec a slovenská stará mama
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9. Žiaci slovenského gymnázia v Békešškej Čabe, mestečku na juhu Maďarska
majú možnosť zapojiť sa do zaujímavých programov zameraných na
verejnoprospešné spoločenské služby.
Čo gymnazisti NEROBIA v programe:
a) Učia staré mamy internet – ako zapnúť počítač, ako funguje tablet...
b) Katalogizujú knihy a časopisy v rámci slovenského spolku,
c) Starajú sa o hroby slovenských velikánov na cintoríne
d) Projektové práce: o Štúrovi a renesancii Slovákov v Poľsku.
10. Na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci v Srbsku, ktoré je najstaršou
strednou školou s vyučovacím jazykom slovenským vo svete, sa vyučuje
nepretržite už 95 rokov. Koľko tried ma škole?
Na škole je 301 žiakov rozdelených do ........ tried.

HOTOVO  Vyplnený kvíz pošli na našu mailovú adresu: iseia.projekty@gmail.com
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