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Milé deti, som kvapka vody, ktorá
neustále putuje od zeme k oblohe a
naspäť. Pripravila som si pre vás
vodný kvíz, ak ho vyplníte správne,
môj kolobeh nenarušíte. Pozorne si
čítajte text otázky, určite správne
písmeno odpovede a zapíšte si ju. Na
poslednej strane si odpovede

skontrolujte.
Ak stihnete, môžete sa zahrať aj hru
na internete, ktorá je na poslednej
strane.



1. Voda na Zemi sa nachádza v 
skupenstvách:

a/ kvapalnom, pevnom, plynnom

b/ kvapalnom, ľadovom, vodnom

c/ plynnom, pevnom, vodnom



2. Voda na Zemi sa nachádza :

a/ na povrchu zeme, pod povrchom zeme, 
v studni

b/ pod povrchom zeme, vo vzduchu, na 
povrchu zeme

c/ v mori, vo vzduchu, v jazerách



3.Podzemná voda môže vyvierať: 

a/ v studničkách a potokoch

b/ v studničkách a oblakoch

c/ v studničkách a prameňoch



4. Nájdi slovo, ktoré nepatrí 
medzi povrchovú vodu a vyber   

nesprávnu odpoveď

a/ jazerá, potoky, plesá, vodné nádrže, 
rybníky , priehrady, oblaky

b/ jazerá, potoky, plesá, vodné nádrže, 
rybníky , priehrady, moria

c/ jazerá, potoky, plesá, vodné nádrže, 
rybníky , priehrady, oceány



5. Na Slovensku získavame 
pitnú vodu väčšinou z :

a/ z morskej vody

b/ z podzemných zdrojov

c/ z minerálnych prameňov



6. Najmäkšia voda a na pranie 
najvhodnejšia by bola:

• a/ dažďová voda

• b/ voda z vodovodu

• c/ minerálna voda



7. Medzi sladkovodné živočíchy 
nepatria:

• a/ krab a delfín

• b/ rak a pstruh 

• c/ kapor a rak



8. Na obrázku je:

• a/ ľadový kvet

• b/ snehová vločka

• c/ ľadová ozdoba na karneval



9. Množstvo vody na Zemi sa 
nemení a .... :

• a/stále sa iba  vyparuje 

• b/ je v neustálom kolobehu 

• c/ stále vsakuje do zeme



10. Hnacími silami kolobehu 
sú:

• a/ gravitácia a slnečné lúče

• b/ gravitácia a Zem

• c/ gravitácia a Mesiac



To je koniec, skontroluj 
si odpovede:

1.a, 2.b, 3.c, 4.a, 5.b,6. a, 7.a, 8. b, 9.b, 10. a

Dúfam, že ste sa nedali pomýliť 
niektorými obrázkami, dala som 
ich tam ako malé chytáky, mali ste 
predovšetkým dobre čítať otázky 
☺☺☺☺.
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