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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. a 4. ročník základnej školy (mladší žiaci) 
a 5. ročník základnej školy (starší žiaci)



Úlohy spoločné pre mladších a starších žiakov:
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5 bodov

1. Vyber pri nasledujúcich tvrdeniach (1-5) vždy jednu správnu 
odpoveď (a-c).

1. Lipkavec marinkov ý je:

a) bylina   b) drevina   c) živočích

2. Lipkavec marinkov ý sa v yskytuje najmä:

a) v ihličnatých lesoch b) v l istnatých lesoch c) vo vodných tokoch

3. Starček obyčajný má kvety:

a) bielej farby  b) modrej farby  c) žltej farby

4. Podzemnou časťou starčeka obyčajného je:

a) cibuľka   b) koreň   c) podzemok

5. Plodom starček obyčajného je:

a) nažka   b) oriešok   c) šištica
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5 bodov

4 body

2. Urči správne, ku ktorému vtákovi (a-b) patria nasledovné 
charakteristiky či obrázky (1-10).

a) drozd čierny    b) lastovička domová

1. živí  sa hmyzom    2.  živí  sa hmyzom aj ovocím
3. žije v záhradách, lesoch, parkoch 4. žije v skalných stenách, na dedinách
5. v yskytujú sa u nás aj v zime  6. na zimu odlieta do Afriky
7. hniezdo má tvar štvr ťgule  8.  hniezdo má tvar misky
9.         10. 

3. Doplň do textu chýbajúce slová (1-4). Ponúkame ti aj možnosti, 
pozor však, nie všetky sú správne.

Lipa malolistá je strom dorastajúci do v ýšky až 40 metrov. Má jednoduché stopkaté 
listy ...1...  tvaru. Od iných druhov líp sa odlišuje tým, že má na spodnej stane listov 
hrdzavé ...2...  .  Na jar sú ešte biele, ale postupne zhrdzavejú. Obojpohlavné žlto-
biele kvety v yrastajú ...3...  .  Kvitnú v júni až júli,  dávno po rozvinutí l istov. Kvety 
poskytujú včelám množstvo veľmi dobrého peľu. Plody sú krídlaté nažky, ktoré 
dozrievajú v septembri.  Semeno je hnedé, vajcovité. Lipa znáša zatienenie, najmä v 
mladosti.  Rastie na plytkých a kamenistých pôdach, ale najhojnejšia je na hlbokých, 
vzdušných a čerstv ých pôdach. V l iečiteľstve sa používa čaj z l ipov ých ...4...,  najmä 
pri  prechladnutí.

Možnosti: chĺpky, jednotlivo, kvetov, kruhovitého, plodov, srdcovitého, 
škvrny, v súkvetiach
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4 body

4. Doplň do krížovky na základe opisov (1-4) chýbajúce názv y 
živočíchov či rastlín. 

1. Jašterica, ktorú mnoho ľudí považuje za hada.
2. Rastlina, ktorej kvety menia s vekom farbu. Používa sa pri  l iečení chorôb dýchacích 
ciest.
3. Ihličnatý strom, ktorého dlhé ihlice v yrastajú v dvojiciach.
4. Stály vták s čer venou čiapočkou, ktorého hlavnou potravou sú mravce.



Doplnok pre starších žiakov:
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4 body

3 body

2 body

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

1. Ako sa volá vták na obrázku (napíš slovenský rodov ý aj druhov ý názov).

2. Na aký druh potrav y sa špecializuje vďaka hrubému a silnému zobáku?

3. Tohto vtáka môžeme v zime vidieť v našich záhradách a na kŕmidlách 

aj napriek tomu, že na zimu odlieta na juh. Ako je to možné?

7. Vytvor správne dvojice medzi rastlinou (1-4) a jednou vhodnou 
charakteristikou (a-d).

1. hrachor jarný      2.  chochlačka dutá     3.  ostružina malinová     4.  pŕhľava dvojdomá 

a) spodná strana listov je bielo plstnatá b) obsahuje kyselinu mravčiu a kremičitú

c) plodom je tenký holý struk   d) semená roznášajú mravce

5. V nasledujúcich tvrdeniach (1-4) o gaštane jedlom je vždy 
jedna chyba. Nájdi ju a správne oprav.

1. Listy má zložené, s chlpatými stopkami, na okraji  ostnato zubaté.

2. Plodom je tmavohnedá jedlá malvica, na vrchole striebristo plstnatá.

3. Kvety sú dvojdomé, v yrastajú na dlhých vzpriamených jahňadách.

4. Je to naša pôvodná drevina, rastie na kyslých, dostatočne hlbokých a vlhkých pôdach.


