KVÍZ č.1
Vyzkoušej, jestli dokážeš provést svoje stádo nemilosrdnou divočinou! Zjisti, jaké kvality
musíš mít, abys unikl dravým zvířatům a zajistil tak přežití svého druhu!
1. Když budeš chtít držet krok s pakoněm, jakou rychlostí musíš běžet?
a) 80 km/h
b) 40 km/h
c) 60 km/h
2. A víš například, že pakůň je
a) lichokopytník
b) sudokopytník
c) nemá kopyta
3. Vydáš-li se na Vánoční ostrov, velmi pravděpodobně se tam setkáš s jedním z mnoha
milionů krabů červených Gecarcoidea natalis. Kde žije?
a) v moři
b) ve sladkovodních potocích a říčkách
c) na souši
4. Kdybys byl/a vorvaním mládětem, kolik kilogramů bys asi tak vážil/a po narození?
a) 100 kg
b) 500 kg
c) 1000 kg
5. Jaké zvíře se skrývá pod názvem voduška kob?
a) antilopa
b) vodní pták
c) vodní hmyz

6. Připadají Ti všichni mravenci stejní? Buď si jistý/á, že nejsou! Kolik je na světě přibližně
mravenčích druhů?
a) přes 12 000
b) přes 15 000
c) přes 20 000
7. Mravenci jsou jako pírka, ale je jich pořádná řádka. Podle odhadů se váha všech mravenců
na světě rovná váze
a) 3 miliard lidí.
b) 5 miliard lidí.
c) celé lidské populace na Zemi.
8. Chceš si zblízka prohlédnout mrože, jak plave? Pak se musíš potopit za ním, třeba až do
hloubky …
a) 100 m
b) 200 m
c) 400 m
9. Budeš-li dobrým vůdcem stáda a zajistíš pro své sloní druhy dostatek potravy, kolika let se
tak mohou dožít?
a) kolem 40ti let
b) kolem 70ti let
c) kolem 90ti let
10. A kolik je vlastně dost potravy? Kolik kg potravy sežere slon za den?
a) až 300 kg
b) až 500 kg
c) až 700 kg
11. Bonusová otázka – vymyslete název svého týmu (ať už jednočlenného, rodinného,
skupiny) a ten nějak znázorněte – grafikou, nakreslete ho, vyfoťte, popište básničkou.
Kreativitě se meze nekladou…

