Základná škola, Školská 389, Sačurov

Meno a priezvisko: .....................................................................
1) Diela
a)
b)
c)
d)

Trieda: ...................

umelcov v podobe obrazov a sôch sa nachádzajú v?
galérii
múzeu
archíve
ani v jednom

2) Ako sa volá prvý historik, otec dejepisu?
a) Herodotos
b) Tukydides
c) Feidias
3) Čo je to minulosť?

4) Piaty
a)
b)
c)

júl je sviatok sv. Cyrila a Metóda a patrí medzi?
štátne sviatky
cirkevné sviatky
pamätné dni

5) Šperky a zbrane by sme našli v?
a) archíve
b) múzeu
c) galérii
d) ani v jednom
6) V archíve by sme našli?
a) listiny, noviny a fotografie
b) šperky, zbrane, pracovné nástroje
c) obrazy a sochy
d) hrady, zámky
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7) Označ materiály, z ktorých ľudia v dávnej minulosti stavali svoje domy!
□ železobetón
□ slama
□ sadrokartón
□ hlina
□ drevo
□ kvádre
□ kameň
8) Označ tvrdenia správnymi symbolmi! Pravdivé  a nepravdivé .
 Ľudia spočiatku žili vo voľnej prírode.
 V minulosti sa z mesta mohla stať dedina aj získaním privilégií od kráľa.
 Náklonnosť, či láska človeka k rodnej vlasti sa nazýva vlastenectvo.
 Archív je budova, kde sú uložené najstaršie hmotné pramene, napr. šperky a zbrane.
9) Deň obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý si pripomíname 9. septembra
radíme k?
a) cirkevným sviatkom
b) pamätným dňom
c) štátnym sviatkom
10) Sviatok vzniku Slovenskej republiky slávime 1. januára a patrí k?
a) štátnym sviatkom
b) cirkevným sviatkom
c) pamätným dňom
11) Čo je to letopočet?

12) Vpíš tieto časové jednotky do správnej skupiny!
* hodina * fázy mesiaca * rok * storočie * ročné obdobia * minúta *
* deň/noc * týždeň *
PRÍRODNÝ ČAS
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13) Ako ľudia nazvali súpis dní zaradených do mesiacov jedného roka?

14) Kedy sa Slovensko

stalo členom Európskej únie

?

15) Správne priraď k sebe patriace pojmy a to tak, že k pojmom na pravej
strane napíšeš správne písmeno z ľavej strany!
A.
B.
C.
D.
E.

hodiny, storočia
písomné pamiatky
múzeum
letopočet
prírodný čas
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.......... historický čas
.......... hmotné pamiatky
.......... cyklus ročných období
........... archív
........... poradie rokov od istej udalosti
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