
Kvíz: "POZNAJ A CHRÁŇ" 

 

V stredu 22.2.2017 o 12,15 hod. sa pod vedením Ing. Mária Malecová, Mgr. Monika 

Semanová a Mgr. Martina Marciová uskutočnil kvíz "POZNAJ A CHRÁŇ". Kvízu sa 

zúčastnili žiaci 3.-6. ročníkov. Z každej triedy bol vybraný triednym učiteľom jeden žiak, 

ktorý má rád prírodu, zvieratá a rád plní v skupine svojich spolužiakov zábavné úlohy.  

V úvode sme žiakov privítali a oboznámili sme ich s úlohami kvízu, porozprávali sme sa  

o tom, aké je dôležité v dnešnej dobe zvieratká chrániť. 

Kvízu sa zúčastnilo 12 žiakov, ktorých sme rozdelili do troch skupín: 

1. skupina:   Jesica Tulejová 6.C  

  Magdaléna Horváthová 5.A 

  Diego Horváth 6.A  

  Peter Horváth 3.A 

2. skupina:   Patrícia Pokutová 6.C  

  Adam Horváth 6.C 

  Svetlana Kotlárová 3.B  

  Jozef Horváth 4.B 

3. skupina:   Irena Horváthová 5.B  

  Rozália Žigová 6.B 

  Dávid Horváth 3.A  

  Eduard Horváth 3.B 

Kvíz tvorilo 10 súťažných disciplín: 

1.  Napíš názvy zvierat, ktoré vidíš na obrázkoch 

2.  Poskladaj puzzle zvierat 

3.  Trafíš ma? - hod loptičkou v zvieracej ríši 

4. Zlož skladačku z penovej gumy 

5. Kvízové otázky: 

a)  napíš názvy 3 domácich zvierat 



b)  napíš názvy 3 divožijúcich zvierat 

c)  napíš názvy 3 ľubovolných vtákov 

d)  napíš názvy 3 rastlín, kvetov 

e)  napodobní zvuk a pohyb zvieraťa na obrázku 

f) doplň tajničku o zvieratkách 

6. Chytanie návnady do rybej papule 

7. Pospájaj čísla podľa poradia a vytvor obrázok 

8. Hod loptičkou do medveďa 

9. Puzzle - stopy zvierat 

10. Maľované čítanie 

Žiakom sa práca v skupinách veľmi páčila, o danej úlohe vždy rozhodovali 

spoločne. Spestrením kvízových úloh bola aj zábavná forma - napr. triafanie loptičkou na 

cieľ - do krabice-leva, medveďa, chytanie návnady do rybej papule, ktorá bola urobená z 

plastovej fľaše.  

V závere kvízu sme žiakom poďakovali za ich snahu obstáť v tomto kvíze čo najlepšie.  

1. miesto obsadili žiaci 3. skupiny,  

 2. miesto patrilo žiakom 2. Skupiny,  

 3. miesto žiakom 1. skupiny.   

Žiaci si okrem pekných cien odniesli určite aj nové poznatky o zvieratkách, prírode. 

Veríme, že tento kvíz nebol pre žiakov len zábavný, ale aj poučný. 

    Ing. Mária Malecová, Mgr. Monika Semanová, Mgr. Martina Marciová 



 
 

 

 
 

 

 



 
 

 

 
 

 

 


