Základná škola, Školská 389, Sačurov

Meno a priezvisko: .....................................................................

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

1) Označ vety správnymi symbolmi! Pravdivé  a nepravdivé !


Vysťahovalectvo je trvalé vysťahovanie sa na cudzie, už obsadené územie.



Spočiatku ľudia nevedeli upravovať jedlo varením, jedli ho surové.



Z matrík sa môžeme dozvedieť stravovacie návyky vtedajších ľudí.



Rast populácie i priemerného veku ľudí spôsobili aj vynálezy v medicíne, ako lieky
a röntgen.



Stredoveké mapy predstavujú ešte nepresné nákresy krajiny.

2) Správne zakresli (rozdeľ) princíp, na ktorom fungoval daný hospodársky systém! Do
rozdelených častí vpíš správne pojmy!

 jariny – úhor – oziminy - obrábaná zem

3) Čo bolo skôr? Zoraď spôsoby stravovania ľudí v poradí ako za sebou nasledovali –
najstaršie budú mať č. 1., mladšie č. 2 a tie, ktoré v praveku nenájdeme č. 3!!!
*černice a jablká ........... *pečená antilopa ........... *surová ryba ............ *nakladané uhorky ..........
*surové vajíčka ............ *surové mäso z mamuta ......... *cestoviny ..........

4) Kedy bola založená prvá Meštianska škola v Sačurove? Zakrúžkuj správnu odpoveď!
a) bola založená v roku 1974
b) bola založená v roku 1969
c) bola založená v roku 1947
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5) Na tejto fotografii je prvý riaditeľ Meštianskej školy v Sačurove, ako sa volá?

Prvý riaditeľ Meštianskej školy v Sačurove sa volal
..................................................................

6) Napíš vynálezy, ktoré ovplyvnili a skvalitnili tvorbu máp!

7) Správne priraď k sebe patriace pojmy! V pojmom na pravej strane dopíš správne písmeno!
A. Krates

........... zostrojenie prvého glóbusu

B. veda zaoberajúca sa tvorbou máp

........... osídľovanie prázdneho územia

C. 15. storočie

.......... autor prvého modelu Zeme

D. Veľké sťahovanie národov

........... 3. – 7. storočie

E. Kolonizácia

........... školský krúžok s vlastným časopisom

F.

............ Kartografia

Kvapka

8) Vypíš príčiny vysťahovalectva, respektíve sťahovania ľudí v minulosti!

9) Objav čoho skvalitnil stravovanie najstarších ľudí? Zakrúžkuj správnu odpoveď!
a)
b)
c)
d)

bol to objav rýchlovarnej kanvice
bol to objav ohňa
bol to objav mikrovlnej rúry
bol to objav drevených hrncov

10) V každom rade sa nachádza jedno slovo, ktoré tam nepatrí! Tvojom úlohou je ho nájsť
a preškrtnúť!


luk a šípy ------- mamut ------- trojpoľný systém



novoveká mapa ------- Krates ------- vesmírna družica



kolonizácia ------- strelecký krúžok ------- fotografický krúžok
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11) Kedy bola otvorená dnešná budova našej základnej školy?
a)
b)
c)
d)

v roku 1974
v roku 1973
v roku 1969
v roku 1947

12) Aké názvy mala naša škola v minulosti? Napíš aspoň jeden z jej starých názvov!

.............................................................................................................................
..............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

13) Kto je dnes riaditeľom/ riaditeľkou našej školy?

14) Ktorý krúžok na našej škole vydáva svoj vlastný časopis? Od ktorého roku funguje tento krúžok?
a)
b)
c)
d)

je to krúžok STOLNÝ TENIS a svoj časopis vydáva od roku 2000
je to krúžok KVAPKA a svoj časopis vydáva od roku 2005
je to krúžok KVAPKA a svoj časopis vydáva od roku 2000
je to krúžok RÝCHLE PRSTY a svoj časopis vydáva od roku 2006

15) Kto zostrojil prvý model Zeme?
a)
b)
c)
d)

HERODOTOS
KRATES
SOKRATES
PYTAGORAS
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