Otázky ke hře
Estonsko -> Mají estonské národní oděvy
pruhy, skvrny nebo jsou jednobarevné?
Pruhy

Španělsko - España

Estonsko → Jaký chléb (pšeničný nebo žitný)
se tradičně peče v Estonsku? Žitný chléb

Španělsko -> Z čeho se vyrábí olej ve
Španělsku? Olivy

Estonsko -> Z jakého materiálu byly tašky
dud vyrobeny? Kůže

Španělsko -> Je oblast Malaga typická v létě
studenými nebo teplými polévkami?
Studený

Estonsko -> Které zvíře se běžně používá k
výrobě vlněné příze? Ovce

Španělsko -> Jakou barvu má keramika
typické sevillské charterové budovy?
Modrá a bílá

Estonsko -> Jaké jsou tradiční estonské
pletací výrobky? Cardigany, vlněné svetry,
palčáky a ponožky

Španělsko -> Jak se nazývá člověk bojující s
býky? Toreador

Estonsko -> Čím lze sklo barvit? Kovové soli

Španělsko -> Jaký hudební nástroj byl
vynalezen ve Španělsku? Kytara

Estonsko -> Jakým přírodním materiálem
jsou zimní bundy plněné? Husí nebo kachní
peří

Španělsko -> Proč je paella žlutá? Kvůli
šafránu

Estonsko -> Jaké je hlavní město Estonska?
Tallinn

Španělsko -> Jak se nazývají řemeslné
cukrovary na pobřeží Malagy? Mlýnky na
cukr

Estonsko -> Ze kterého století pocházejí
nejstarší jehlou tkané textilní fragmenty v
Estonsku? 12. - 13. století

Španělsko -> Jaké je hlavní město
Španělska? Madrid

Estonsko -> Je tradiční estonský chléb bílý
nebo tmavý? Temný

Španělsko -> Jak se jmenuje andaluský
tanec za doprovodu kytary? flamenco

Estonsko -> Jaké suroviny se při pečení
chleba nejčastěji používají? Mouka, sůl a
droždí

Španělsko -> Kolik strun má španělská
kytara? 6

Estonsko -> Jaké byly ženské ruční práce?
Pletení, šití, háčkování a vyšívání

Španělsko -> Jaké ingredience se nejčastěji
používají k výrobě gazpacho? Rajče,
paprika, okurka, chléb, olivový olej

Estonsko -> Jak se nazývá otvor v horní části
jehly? Oko

Španělsko -> Kdo zavedl pěstování oliv a
produkci olivového oleje na území
Španělska? Féničané

Estonsko -> Jaká tradiční konzervační
metoda se používá ke konzervaci ryb – losos,
sleď, šprot? Kouř

Španělsko -> Jaký materiál se používá k
výrobě řemeslných peněženek a kabelek?
Korek nebo kůže

Estonsko -> Z jakého materiálu se vyrábí
lidové kroje? Len a vlna

Španělsko -> S čím tradičně jíte churros?
Horká čokoláda

Estonsko -> Čím se zatloukají hřebíky do
dřeva? Kladivo

Španělsko -> Jaký nástroj drží tanečnice
flamenca v rukou? Kastaněty

Španělsko -> Čím se zatloukají hřebíky do
dřeva? Kladivo

Island – ICELAND

České republiky - České republiky

Island -> Z jakého materiálu si ženy vyráběly
sponky do vlasů ze sídlištní doby? Kosti

České republiky -> Jaké je hlavní město
České republiky? Praha (Praha)

Island -> Jaké je tradiční jídlo Hákarl? A)
fermentovaný žralokB) fermentované
těsněníC) fermentovaný kůň

České republiky -> Na jaké produkty se srst
a kůže nejčastěji používají? Kabelky, boty,
kabátyZ jakého materiálu je vyrobeno také
sklo (začíná s)Písek

Island -> Kolik ovcí je potřeba na jeden
pletený vlněný svetr? Jeden

České republiky -> Ve kterém století se v
České republice začalo vyrábět křišťálové
sklo? 18. století

Island -> Jak je možné, že se i v zimě můžete
koupat venku? Kvůli horkým pramenům a
geotermální aktivitě

České republiky -> Jak se vyrábí svetry z
vlny? Pletením

Island -> Ve kterém století začali Islanďané
plést svetry z plést? 19. století

České republiky -> Který textilní výrobek je
spojen s městem Nový Jičín? Čepice

Island -> Jaké maso je možné jíst na ostrově
a je zakázáno po celém světě kromě
Japonska? Velrybí maso

České republiky -> Jak lze sklo tvarovat, aby
dostal tvar? Tím, že např. foukání, lisování,
tažení a odlévání

Island -> Jaký je nejčastější tvar na špercích
islandského národního kroje? Islandská
divoká květina

České republiky -> Které české město je
oblíbené díky porcelánu a českému
broušenému sklu? Karlovy Vary

Island -> Jaké je hlavní město Islandu?
Reykjavík

České republiky -> Jak se jmenuje továrna
ve městě Nový Jičín na výrobu klobouků?
Tonak

Island -> Saudarkrokur je domovem
speciálního druhu výroby kůže, z jakého
zvířete? Ryba

České republiky -> Jakou výrobou
alkoholických nápojů je Česká republika
známá? Pivo

Island -> K čemu sloužily těsnění? Maso,
kožešina

České republiky -> Jakou barvu má český
granát (drahý kámen)? Červené

Island -> Čím Islandané vytápí své domovy?
Geotermální energie, horké prameny

České republiky -> Jaký materiál se používá
k výrobě porcelánu? Kaolin (čínský jíl)

Island -> Jaké byly ženské ruční práce?
Pletení, šití, háčkování a vyšívání

České republiky -> Která firma vyrábějící
českou obuv je nejznámější? Baťa

Island -> Z čeho se skládá tradiční, částečně
podzemní dům? Půda, trávník

České republiky -> Na kterém svátku pletou
muži bič z prutů na bič dívky? velikonoční

Island -> Jsou řídké lesy na ostrově spíše
jehličnaté nebo listnaté? Jehličnatý

České republiky -> Odkud pochází
nejznámější české pivo Pilsner Urquell?
Plzeň

Island -> Jaké maso se tradičně nejvíce jí na
Islandu? Ryby, koně, jehněčí

České republiky -> Je pravda, že se při
výrobě letadla používá keramika? Ano

Island -> Jaké zvíře se široce chová jak pro
zábavu, tak pro obživu? Islandský kůň

Litva - Lithuania

Spojené království - United Kingdom

Litva -> Z jakého materiálu se obvykle vyrábí
sochy litevských mýtických bytostí? ? Dřevo

Spojené království -> K čemu se tradičně
podává fish and chips? Papír

Litva -> Která litevská tradiční starověká obuv
se stala suvenýrem? Dřeváky – dřevěné boty

Spojené království -> Jaký nástroj se
používá k výrobě keramiky, jako jsou hrnce
nebo hrnky? Kolovrat

Litva -> Jaký je nejoblíbenější motiv v
litevském řezání papíru? Strom

Spojené království -> Jak se jmenuje
Shakespearovo divadlo? Zeměkoule

Litva -> Jaký druh obilné mouky se používá k
pečení tradičního litevského tmavého
chleba? Žito

Spojené království -> Který region se pro
své sady a produkci chmele nazývá
zahradou Anglie? Kent

Litva -> Kde Litevci hledali jantar? Na břehu
moře

Spojené království -> Jaké řemeslo dělal
Shakespearův otec? Výrobce rukavic

Litva -> Kde žijí včely? Ve včelím úlu

Spojené království -> Jaké materiály se
používají k výrobě dýmek ke kouření
tabáku? Dřevo a hlína

Litva -> Který drahokam byl ve středověku
nejdůležitější pro výrobu litevských šperků?

Spojené království -> Jak se jmenují továrny
na stavbu lodí? Loděnice

Litva -> Jaké je hlavní město Litvy? Vilnjus

Spojené království -> Jaké je hlavní město
Spojeného království? Londýn

Litva -> Jakou barvu má jantar? Žlutá nebo
oranžová

Spojené království -> Jak lord Sandwich
vynalezl sendviče? Při golfu neměl čas sníst
oběd, tak si mezi krajíce chleba dal maso.

Litva -> Staré jezdecké kříže připomínají smrt
….? Ježíš Kristus

Spojené království -> Který tradiční sport
používá míč s korkovým jádrem a koženým
potahem? Kriket

Litva -> Co se vyrábí z přírodního včelího
vosku? Svíčky, plástve

Spojené království -> Z čeho je vyrobeno
lano? Přírodní vlákna jako juta, bavlna,
konopí, len, sisal

Litva -> Jak se vyrábí tradiční košíky a
nábytek? Proutěný

Spojené království -> Proč je pytel v dudách
chlupatý? Protože je vyroben z kůží zvířat,
jako jsou kozy, psi, ovce a krávy

Litva -> Jaká rostlina se používá k výrobě
lněného plátna? Vláknitý lenLitevské křížové
řemeslo bylo prohlášeno za světové dědictví
UNESCO – ano/ne.Ano

Spojené království -> Co používají kováři k
výrobě kovu? Oheň a kladivo a kovadlina

Litva -> S čím souvisí festivalové barvení a
rytí vajec? ? velikonoční

Spojené království -> Z čeho se vyrábí
dřevěné uhlí? Dřevo

Litva -> Tradiční dřevěná figurka smutného
sedícího Ježíška si podpírá hlavu….? Jeho
ruka

Spojené království -> Jaký je tradiční
materiál na stavbu zdí? Suchý kámen

Spojené království -> Jaký materiál, vedlejší
produkt rostlinné výroby, se používá na
výrobu střech nebo košů? Sláma

