Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave
kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja

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

PERLY POZNANIA IV.
II. kolo
I. kategória

(od 7 – do 15 rokov)

Katarína Škorupová: Anča z pomaranča
Anča sa musí s rodinou presťahovať z mesta na ranč k babke. Babka je vraj už stará a slabá, sama
na všetko nestačí a treba jej pomôcť s hospodárstvom a celým rančom. No keď dorazia na ranč,
babka vôbec nevyzerá, že by nevládala, a navyše vyzerá tak trochu ako bosorka. A to je ešte v
porovnaní so susedmi nič- nie sú to náhodou ľudožrúti? Anča má bujnú fantáziu a rodina je z jej
výmyslov občas poriadne na nervy, ale určite je s ňou dobrá zábava.
1. otázka
Kam až kráčala Anča za Hektorom po raňajkách ? ..........................................................................
Koho našla spať v sene? ...................................................................................................................
(kapitola Frankenštajnovci pokračujú alebo do stajne treba dať periny, str. 104-105)
Lucy & Stephen Hawkingovci: Gregorov nerozlúštiteľný kód
Štvrté pokračovanie Gregorových úžasných dobrodružstiev: Začnú sa diať zvláštne veci! Banky
rozdávajú peniaze zadarmo, supermarkety si neúčtujú nič za potraviny, takže ich vlastne tiež
rozdávajú zadarmo, a lietadlá nedokážu vzlietnuť. Na Gregora a Anku čaká cesta do tajomných
hĺbok vesmíru, aby zistili, kto to má všetko na svedomí.
2. otázka
Ako vyzeral Ankin skafander ? ...................................................................................................
......................................................................................................................................................
Koho skafander dostal Gregor? ..................................................................................................
( 6. kapitola, str. 105)
_______________________________________________________________________________
Kolektív autorov: Aké záhady vyriešil detektív Luskáčik
Na potoku je poplach, v lese straší čudná obluda, ďatľa postihla pohroma... Kto rozrieši tieto
záhady? Žiadny strach! Pre všetkých je tu detektív Luskáčik! Začítajme sa do tejto krásnej
obrázkovej knižky a dozvieme sa, ako sa mu podarilo vyriešiť záhady a pomôcť zvieratkám z lesa.
3. otázka
S kým počul Luskáčik volanie o pomoc ? ..........................................................................

Kto tú pomoc potreboval? ...................................................................................................
( str. 11)
Zbigniew Nienacki: Prvý príbeh pána Tragáčika
Mladý novinár objaví v starých novinách správu o liste čínskej armády obrancom albazinskej
pevnosti, ktorý bol napísaný mandžusky, mongolsky a poľsky. Táto informácia ho natoľko zaujme,
že sa rozhodne vypátrať, ako to vlastne bolo. Podarí sa mu však nájsť aj poklad?
4. otázka
Čo bolo pri bráne dedinského cintorína ? ..........................................................................................
............................................................................................................................................................
V ktorej časti cintorína stála hrobka a kto v nej ležal? ..................................................................
............................................................................................................................................................
( Tretia kapitola, str. 39)
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PERLY POZNANIA IV.
II. kolo
II. kategória

(od 15 – 19 rokov)

Hildegarda z Bingenu: Zdravie a životná energia z
liečivých bylín (preložila Ľudmila Strukely)
Hildegarda z Bigenu (1098 – 1179) bola v stredoveku medzi liečiteľmi
najvýraznejšou ženskou postavou. Svojou prácou položila základy kláštornej
medicíny. Narodila sa do rodiny grófa v rýnsko-hessenskom Bermersheime
(Nemecko). Ako osemročnú ju poslali do kláštora Disibodenberg neďaleko Bingenu
(Nemecko). Hildegarda bola obľúbená pre svoje liečiteľské schopnosti a neúnavnú
pomoc chudobným a chorým. Hildegarda chápe človeka ako jednotu tela a duše a
podmieňuje uzdravenie duše uzdravením tela a naopak. Za najdôležitejšie liečivá
považuje byliny a vyváženú stravu – v opačnom prípade zlá výživa vedie k
chorobám.
Kniha: Hildegarda z Bingenu – zdravie a životná energia z liečivých bylín
Hildegarda žila v spojení s prírodou. Vnímala ju ako celok a považovala sa za
jej súčasť. Hildegarda vo svojom prírodopisnom diele hovorí o úžitku, prípadne o
rôznych možnostiach využitia tej-ktorej rastliny. Hildegarda píše o rastlinách,
živloch, stromoch, kameňoch, rybách, vtákoch, cicavcoch, plazoch a o pôvode kovov.
Najväčšou časťou jej diela (viac ako polovica) je náuka o rastlinách – botanika.
Otázka:
Doplňte správne text:
Akné je chronický …...................................................................., prejavujúci sa
vyrážkami, …................................................... Veľmi často sa akné vyskytuje
…...................................................................... Aby sme sa akné vyhli, mali by sme
…...............................................................................,
vyhýbať
sa
…................................................................................,
na
rozdiel
od
nich
odporúčame.....................................................................................................................
(str. 78)

– 2Otázka:
V ktorom kostole v meste Dobšiná sa nachádza freska svätej Hildegary?
….................................................................................................................
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(nad 19 rokov)

Ivan Bohuš: Osudy tatranských osád
Ivan Bohuš (1924-2018)

– bol historikom,

vedcom, muezológom,

publicistom.
– spoluzakladateľom Múzea TANAPu v Tatranskej Lomnici, dobrovoľným
horským záchranárom a jedným zo zakladateľov Tatranskej horskej služby.
Tajomníkom záchranného zboru Klubu slovenských turistov a lyžiarov
– externým redaktorom Tatranského vysielania československého rozhlasu v
Košiciach
– zakladateľom bulletinu Tatranské múzeum (1952) a jeho redaktorom (do roku
1955)
– členom predsedníctva Zväzu slovenských múzeí (1952-1960) a v rokoch 1957
– 1959 redaktorom jeho celoslovenského orgánu Múzeum
Kniha: Osudy tatranských osád
Ivan Bohuš je autorom desiatok publikácií, zaoberajúcich sa históriou
Vysokých Tatier. Jedna z nich Osudy tatranských osád rozpráva o vzniku,
histórii, spoločenskom a kultúrnom rozvoji tatranských lokalít, jednotlivých
turistických centier a turistiky. Osobitný zreteľ autor venuje liečebnému a
rekreačno-turistickému využitiu týchto príťažlivých a pozoruhodných veľhôr.
Otázka:
Doplňte správne text:
Odkedy Ján Juraj Rainer zriadil ….................................. (alebo skôr čosi, čo ju
malo pripomínať), stali sa podobné zariadenia skoro ….....................
neodmysliteľným atribútom všetkých ….................................................. vo Vysokých
Tatrách a boli dôvodom, že sa oficiálne …..........................................., ba aj
všeobecne …..........................................., hoci niektoré z nich aspoň
…............................................................................. nemali nič spoločné
(str. 36)

