


Objav v sebe EXPERTA!
V celoslovenskej súťaži EXPERT geniality show ukáž svoje kvality 
a získaj titul EXPERT. Ak sa ti zadarí, získaš aj zaujímavú cenu.

Si piatak, šiestak alebo primán?
Čakajú na teba dve súťažné témy. 

Koľko topánok by potreboval Ferdo Mravec? Kde vo svete je pondelok ráno, keď je na 
Slovensku nedeľa večer? Čo používa cyklista namiesto smeroviek? Podobné otázky  
ťa čakajú v téme AKO FUNGUJE SVET. 

Na čo sa používa ozembuch? Kto napísal Troch pátračov? Ako sa povie malina alebo 
ananás po anglicky? Aký rok nastavíš na stroji času, ak chceš stretnúť stredovekých 
rytierov? Ak poznáš odpovede, môžeš zahviezdiť v téme PÄŤ JAZYKOV KULTÚRY. 

Si siedmak, sekundán alebo starší?
Vyber si dve zo šiestich tém, ktoré ti najviac sadnú. 

Ak poznáš Slovensko a vieš, ako súvisí Majster Pavol s Pinocchiom, ktorá naša rieka 
je najdlhšia a či Lívia narodená v Prešove pochádza zo Šariša alebo z Oravy, máme 
pre teba tému od DUNAJA K TATRÁM.

Ak niekto povie, že pozajtra začne víkend a odvodíš si z toho, aký deň bol včera alebo 
dokonca pred rokom, potom práve na teba čakajú otázky v téme MOZGOLAMY.

Ak vieš, kde má centrálu spoločnosť Google a prečo Astana už nie je hlavným mestom 
Kazachstanu, máš šancu byť Expertom v téme SVETOBEŽNÍK.

Vieš, ktorá naša orchidea má topánky, cez aké okuliare sa nemáš pozerať pri pozo-
rovaní dúhy, čo má spoločné ceruzka a diamant? Vyber si TAJOMSTVÁ PRÍRODY.

Cookie, pie, porridge or doughnut? If you know, which of these is not a dessert, you 
can become an Expert in the topic DO YOU SPEAK ENGLISH.

Ktorý klub NHL má v logu plamene a na čo športovci využívajú kryoterapiu? Ak vieš 
odpoveďe, zvoľ si tému GÓLY, BODY, SEKUNDY.

Prvý raz sa bude súťažiť aj online - v škole alebo z domu! 

Všetko o súťaži sa dozvieš na www.sutazexpert.sk.


