
 

 

Svoje odpovede zapisuj pod jednotlivé otázky. Vyplnený odpoveďový formulár treba zaslať mailom Monike 
(pjechova@stromzivota.sk) do 08.12

 

Odpoveďový formulár

 

 

Otázky: 

1. V ktorom kraji sa nachádza jaskyňa Driny

Trnavský kraj.    

2. Koľké výročie narodenia Štefana Baniča si tento rok pripomíname? 

147 

 

3. Na aký predmet sa podobal padák, ktorý vytvoril Štefan Banič? 

Na dáždnik 

 

4. Po koľkých rokoch pobytu v USA sa Štefan Banič vrátil späť na Slovensko? 

Po 13-tich 

 

5. Pomenuj nejakú potravinu, pri ktorej bol použitý princíp Bonusu navyše

napr. vákuovo balený džús – vylepšený obal umožní predĺženie trvanlivosti

 

6. Napíš aspoň tri príklady využitia princípu 

uvedených v článku časopisu Strom

napr. termoska/termohrnček – prenos tekutín a

- ponožky s protišmykovou úpravou

- zimné rukavice na dotykový telefón

 

7. Je viacfarebné pero (pero s viacerými farebnými tuhami v

Bonusu navyše?  

nie – stále je to pero na písanie, 

obalu 

 

8. Je futbalové mužstvo, ktoré ide hrať na majstrovstvá sveta,

nie – stále hrajú futbal, žiadne nová úloha nepribudne

 

 

 

 

 

 

 

Svoje odpovede zapisuj pod jednotlivé otázky. Vyplnený odpoveďový formulár treba zaslať mailom Monike 
2.2017. 

dpoveďový formulár teoretickej časti 

ktorom kraji sa nachádza jaskyňa Driny?  

 

Koľké výročie narodenia Štefana Baniča si tento rok pripomíname?  

Na aký predmet sa podobal padák, ktorý vytvoril Štefan Banič?  

USA sa Štefan Banič vrátil späť na Slovensko?  

Pomenuj nejakú potravinu, pri ktorej bol použitý princíp Bonusu navyše?  

vylepšený obal umožní predĺženie trvanlivosti 

využitia princípu Bonusu navyše aj s odôvodnením (okrem

časopisu Strom).  

prenos tekutín a udržanie teploty 

protišmykovou úpravou – chránia nohy pred chladom a zabraňujú pošmyknutiu

zimné rukavice na dotykový telefón – umožňujú ovládať telefón a nie je nám zima na ruky

viacerými farebnými tuhami v jednom obale) príkladom princípu 

nevylepšilo sa ničím novým, len sa spojilo viacero túh do jedného 

, ktoré ide hrať na majstrovstvá sveta, príkladom princípu 

hrajú futbal, žiadne nová úloha nepribudne 

Svoje odpovede zapisuj pod jednotlivé otázky. Vyplnený odpoveďový formulár treba zaslať mailom Monike 

aj s odôvodnením (okrem príkladov 

aňujú pošmyknutiu, 

nie je nám zima na ruky  

príkladom princípu 

, len sa spojilo viacero túh do jedného 

príkladom princípu Bonusu navyše?  


