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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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4 body

3 body

1. Doplň správne do viet chýbajúce slová (1-8). Ponúkame ti  
aj pomôcky, pozor však, nie všetky ponúkané slová sú správne.

Vo vode vznikol život pred ...1... rokov. V moriach, jazerách a riekach žijú rozličné organizmy, je v nej 

množstvo organických a anorganických látok. Voda mení skupenstvo, zloženie (chemické – obsah rozličných 

látok) a tým sa menia jej vlastnosti. V prírode sa voda vyskytuje ako kvapalná (dážď, moria, rieky), ...2... 

(vodná para) a tuhá (sneh, ľad). Vo vode sa rozpúšťajú plyny, napr. ...3... nevyhnutný na dýchanie vodných 

organizmov a oxid ...4..., ktorý vodné rastliny využívajú pri fotosyntéze. Hustota vody sa mení v závislosti 

od teploty. ...5... hustotu má voda pri 4 °C na dne. ...6... hustotu má ľad, ktorý zostáva na hladine a slúži 

ako tepelná vrstva. To chráni ryby a ostatné vodné živočíchy pred zamrznutím. Na Zemi je stály obeh vody 

vplyvom slnečného žiarenia a ...7... príťažlivosti. Je to plynulá výmena medzi vodou v ...8..., na súši v 

moriach a oceánoch. V prírode je voda v neustálom pohybe – hovoríme o kolobehu vody. 

Možnosti: atmosfére, dusík, hydrosfére, kyslík, mesačnej, miliardami, miliónmi, stovkami, 

najmenšiu, najväčšiu, plynná, slnečnej, uhličitý, uhoľnatý, vzdušná, zemskej

2. Odpovedz správne na nasledovné otázky (1-3).

1. Ako sú nohy a pokryv tela vodných vtákov prispôsobené životu vo vode? (uveď dva príklady)

2. Načo slúžia kačiciam či husiam drobné zúbky na okraji zobáka?

3. Mláďatá kačice sú nekŕmivé. Čo to znamená?

3 body

3. Na vodných plochách u nás môžeme vidieť aj tieto vtáky  
(1-3). Uveď ich slovenský rodov ý aj druhov ý názov.
              1.     2.              3.
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5 bodov

5. Urči, či sú nasledovné tvrdenia (1-5) o labuti hrbozobej 
správne alebo nie. Ak nie, chyby oprav.

1. Nakoľko samec labute je dosť ťažký (môže vážiť až 22 kg), má problémy s l ietaním.
2. Od ostatných druhov labutí sa l íši  čiernym hrboľom, ktor ý je pod zobákom.
3. Mláďatá vedia hneď po narodení plávať, sú kŕmivé.
4. Je to sťahovav ý vták, na zimu odlieta do teplejších oblastí.
5. Mláďatá majú hnedé perie, v dospelosti  je perie biele.

4 body

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

Hus divá je zúbkozobec z čeľade kačicovitých. V Európe hniezdi pri  rôznych vodách, 
močiaroch, jazerách aj pri  morskom pobreží a pri  f jordoch. Je sťahovavá. Meria 75 – 90 
cm, rozpätie krídel má 147 – 180 cm a váži 3 – 4 kg. Samec je väčší  ako samica, obaja majú 
plavé farby so sivou, svetlý zobák a ružové nohy. Na prsiach majú drobné tmavé škvrnky. 
Brucho a podchvostové krovky sú biele. Na krídlach majú zhora nápadné striebrosivé 
plochy a zdola svetlý predný okraj.  Vo svojom hlasovom reper toári  majú viac ako tucet 
rôznych zvukov. Najznámejšie je “ga-ga-ga-ga”, pretože tento hlas poznáme u domácich 
husí.  Vydávajú aj tiché kňučavé zvuky, syčavé až po silné trúbivé hlasy. Hus divá hniezdi 
u nás pravidelne len v západnej časti  republiky na Záhorí,  ktoré spolu s juhomoravskou 
r ybničnou oblasťou a nivou rieky Dyje patrí  k najv ýznamnejším hniezdiskám tohto druhu 
v strednej Európe. V ostatných častiach Slovenska hniezdi vzácne. Jej hniezdenie mimo 
Záhoria je známe len z Podunajska a z v ýchodného Slovenska. Počas migrácie a zimovania 
sa najviac pasú na slovenskej strane pri  Moravskom Sv. Jáne a pri  Vysokej pri  Morave. 
Odhadovaný počet hniezdiacich párov je 15 – 80, zimujúcich jedincov 2 000 – 3 000. 

Otázky:
1. V čom sa líši samec a samice husi divej?
2. Kde všade v rámci Slovenska hniezdi?
3. Aký počet zvukov je schopná v ydávať hus divá?
4. Koľko jedincov u nás hniezdi?
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6. V blízkosti vodných tokov s čistou vodou sa môžeme stretnúť 
aj so zaujímav ým spevavcom, ktorého mláďatá sa vedia skôr 
potápať ako lietať. Živočíšnu potravu si hľadá na dne vôd, 
nemá problém loviť aj pod ľadom. Jeho meno zistíš v tajničke,  
ak správne doplníš názv y 6 vtákov (1-6), žijúcich v blízkosti vôd.

1. Má dlhé nohy a krk, hniezdi v kolóniách väčšinou v lesíkoch a v blízkosti  vodných 
plôch, je sťahovavá. Jej druhov ý názov môže byť purpurová, popolavá aj biela.
2. Má štíhle telo s tmav ým perím, malú hlavu a tenký krk. Na konci zobáka má pevný 
hák. Živí  sa r ybami, za ktor ými sa potápa. Obý va sladké vody aj morské pobrežia. 
3. Malý spevavec hniezdiaci v blízkosti  vody. Zimu u nás len veľmi zriedkavo. Živí  sa 
semenami a hmyzom. Jej hniezdo pripomína košík s uškom.
4. Nezameniteľný sťahovav ý čiernobiely vták s dlhým zobákom aj nohami. Hniezdi 
často v blízkosti  ľudí.  Živí  sa žabami, r ybami či  myšami.
5. Obý va vodné plochy s otvorenou hladinou a s porastom trstiny, v ktorej si  stavia 
hniezdo. Živí  sa malými r ybami, dobre lieta. Je sťahovav ým i zimujúcim druhom.
6. Malý pestrofarebný vták žijúci pri  potokoch a riekach s čistou vodou. Za svojou 
korisťou sa vrhá pod hladinu ako šíp.


