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Ahojte stromáci. Biologická súťaž ENVI-Talent sa blíži ku koncu. Čakajú na vás posledné dve kolá. 
Ani toto januárové sa nebude veľmi líšiť od tých predošlých. Opäť sú pre vás nachystané úlohy na 
preverenie vedomostí aj pozornosti. Zistili sme, že sa medzi vami nájdu skutoční Znalci prírody, no na 
to, aby ste získali vyšší titul, Odborník či Mudrc, nám musíte preukázať aj svoje praktické zručnosti. 
Kvalitný prírodovedný projekt vás ľahko posunie na vyššie stupne v tohtoročnom hodnotení súťaže.

Tešíme sa na vaše odpovede!

Čo je ENVI-Talent?

ENVI-Talent je biologická súťaž pre členov Stromu života vo veku od 8 do 15 rokov, ktorí radi objavujú, bádajú  
a zaujímajú sa o životné prostredie. V školskom roku 2018/2019 program pozostáva zo 6 teoretických kôl  
a jednej praktickej časti – vlastného výskumného projektu. Úlohy pre teoretickú časť programu zverejňujeme 
každý mesiac – od septembra do februára – v štyroch úrovniach náročnosti. Zamerané sú na podrobnejšie 
spoznávanie vybraných rastlín, živočíchov a geológie a majú podobu priraďovačiek, doplňovačiek, krížoviek, 
spoznávačiek, hľadania chýb, či klasických testových alebo otvorených otázok. Za úspešné absolvovanie príslušného 
teoretického kola sa považuje získanie aspoň 3/4 bodov v jednej z kategórií (C-F), ktorá zodpovedá veku súťažiaceho 
alebo vyššej. 

Tému praktickej časti – vlastného výskumného projektu – si určuje riešiteľ sám. Musí sa však týkať prírodovedy 
alebo životného prostredia. Výskumnú časť projektu môže riešiteľ realizovať od septembra 2018 do konca marca 
2019. Už teraz teda môžete rozmýšľať, akému výskumu sa budete venovať. Za praktickú časť môže riešiteľ získať  
8 bodov.



1 úspešné kolo za rok:

2-3 úspešné kolá za rok:    

4-6 úspešných kôl za rok bez vlastného výskumného projektu alebo 
s vlastným výskumným projektom hodnoteným menej ako 5 bodmi:

4-5 úspešných kôl za rok a kvalitný výskumný projekt (hodnotený 
najmenej 5 bodmi):

6 úspešných kôl za rok a kvalitný výskumný projekt (hodnotený 
najmenej 5 bodmi):

Po každom úspešnom absolvovaní príslušného teoretického kola a praktickej časti sa súťažiaci posúva na rebríčku 
hodnotenia:

Výsledky teoretickej aj praktickej časti sa zasielajú na hodnotenie emailom na enviro@stromzivota.sk  
do stanoveného termínu uzávierky. Najúspešnejší riešitelia sú pozvaní na celoslovenské stretnutie ENVI-Talentov  
(v máji). Celkové vyhodnotenie súťaže prebehne v máji, pričom najneskôr v júni zašleme výhercom diplomy a pekné 
ceny.

Termín uzávierky piateho kola súťaže je 8. február 2019.

Prajeme Vám úspešné riešenie úloh!

Novice (nováčik)

Explorer (prieskumník)

Adept (znalec)

Specialist (odborník)

Wiseman (mudrc)
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3 body

1. Vtáčie obr ysové pero pozostáva z troch častí. Vlastnými 
slovami opíš každú túto časť.

  1. kostrnka   2. brko  3. zástavica

4 body

3 body

2. Odpovedz správne na nasledovné otázky (1-4).

1. Prečo vtákom pŕchne perie, aký je dôvod pŕchnutia?

2. Aký význam má pre vtáky perie? Uveď 2 príklady.

3. U vtákov sa môžeme stretnúť s rôznym typom peria podľa jeho umiestnenia. Uveď 2 príklady 

(okrem obrysového peria).

4. Aký význam má upravovanie peria zobákom?

3. Prezri si pozorne nasledujúci obrázok a doplň správne názv y 
označených častí kostr y (1-6). Pre uľahčenie ti ponúkame  
aj možnosti.

Možnosti: rebrá, prsná kosť, lebka, krídlo, 

chrbtica, behák
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5 bodov

4. Prečítaj si pozorne nasledujúci text a odpovedz otázky (1-5) 
s ním súvisiace.

Labuť spevavá meria 152 cm. Dospelé vtáky majú biele operenie, nedospelé sú špinavo sivohnedasté. 

Vyznačujú sa dlhým krkom, ktorý držia vzpriamene. Zobák majú žltý s čiernym koncom. Čierna farba 

prechádza na vrchu zobáka do žltej klinovite. Mladé majú zobák ružovkastý s čiernym zakončením. 

Obývajú jazerá severnej Európy a Ázie. V strednej Európe sa zjavujú v mimohniezdnom období.

Labuť malá meria 122 cm. Má relatívne dlhý, vzpriamený krk a okrúhly chvost. Farba peria je ako u 

labuti spevavej. Zobák majú pri koreni žltý, na konci čierny. Čierna farba na ňom však siaha ďalej ako 

pri predošlom druhu (za nosové otvory) a hranica medzi oboma farbami zobáka je takmer zvislá. 

Mláďatá majú zobák ružovkastý s nevýrazne ohraničeným čiernym koncom. Obýva najsevernejšie 

oblasti Európy a Ázie. Do strednej Európy zalieta vzácne v mimohniezdnom období.

Labuť veľká je rovnako veľká ako labuť spevavá. Farba peria u dospelých aj mláďat je zhodná s 

predošlými druhmi. Zobák majú pri koreni čierny, inde je červený, u mláďat ružovkastý. Vyznačujú sa 

dlhým, esovite prehnutým krkom a klinovitým chvostom. Žijú na jazerách mierneho pásma Európy a 

Ázie. Hniezdiť začínajú v 3.-4. roku života. Vytvárajú trvalé páry. 

Otázky:

1. Aký je rozdiel vo výške labute veľkej a labute malej?

2. Na ktorom obrázku (1-3) je labuť spevavá?

3. Ktorý druh labute môžeme u nás vidieť v hniezdnom období?

4. Ako sa líši zobák mláďat a dospelých?

5. Ako sa dá odlíšiť labuť veľká a labuť spevavá?
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4 body

5. Doplň to textu chýbajúce slová (1-8). Ponúkame ti aj možnosti. 
Pozor však, nie všetky možnosti sú správne.

Vtákom, obojživelníkom a ...1... slúži na vylučovanie kloaka. Je to spoločný vývod močovej, ...2... 

a rozmnožovacej sústavy. Vtáky živiace sa semenami zhromažďujú potravu v ...3..., kde sa zvlhčuje 

a zmäkčuje. V ...4... žalúdku potravu rozkladajú tráviace ...5... (šťavy). V ...6... žalúdku sa potrava 

mechanicky rozdrobuje pomocou svalov a drobných kamienkov. V závislosti od druhu potravy a 

spôsobu jej získavania majú vtáky rozličné tvary zobákov. Výr má zahnutý zobák na lov koristi, ...7... 

má dlhý zobák na vydlabávanie dutín v stromoch, ...8... drobnými zúbkami na okraji zobáka preciedza 

vodu a chytá drobné vodné živočíchy.  

Možnosti: bocian, čajka, ďateľ, enzýmy, hormóny, hrvole, mechanickom, kačica, kyseliny, 

plazom, pohlavnej, rybám, svalnatom, tráviacej, tráviacom, žalúdku, žľaznatom

8 bodov

6. Nohy vtákov majú rôzny tvar v závislosti od toho, či sú určené 
na behanie, plávanie, šplhanie či lov koristi. K jednotliv ým 
obrázkom (1-8) priraď správny názov vtáka, ktorému daný typ 
nohy patrí.

Možnosti:

dážďovník obyčajný, jastrab obyčajný, kormorán veľký, 

potápka chochlatá, rybár riečny, rybárik riečny, vrabec 

poľný, žlna zelená


