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DĚTI Z MIZEJÍCÍHO OSTROVA

KVÍZ

Odpovězte na následující otázky.

1) Kdo je klimatický uprchlík?

A) Člověk, který musí opustit svůj domov z důvodu stále častějších projevů změn podnebí.

B) Člověk, který musí opustit svůj domov z důvodu dlouhotrvajícího válečného konfliktu.

C) Člověk, který musí opustit svůj domov, protože ztratil zaměstnání.

D) Člověk, který musí opustit svůj domov z důvodu pandemie.

2) Které tvrzení vyplývající z textu NENÍ pravdivé?

A)  Křehkou rovnováhu mokřadů začala narušovat činnost spojená s těžbou ropy.

B)  Kvůli těžbě vznikly v oblasti tisíce kilometrů nových kanálů pro lodní dopravu a ochranné hráze.

C)  Ochranné hráze zabraňovaly přirozeným záplavám, proto se přestal ukládat sediment a mokřady se nemohly rozšiřovat.

D)  Zvýšila se slanost vody uvnitř území, ale vodní druhy se s ní dobře vypořádaly.

3) Znáte ve svém okolí, případně v celé republice, případ, kdy lidé také museli opustit své domovy – například kvůli těžbě?

4) Kde leží ostrov Isle de Jean Charles?

A) v Mexickém zálivu

B) v Perském zálivu

C) v Neapolském zálivu

D) v Bengálském zálivu

5) Co NEZPŮSOBUJE potápění ostrova Isle de Jean Charles? (Vyber jednu odpověď.)

A) zvyšování hladiny v důsledku změny klimatu

B) častější bouře a hurikány, které přinášejí záplavy

C) chov drůbeže, prasat a hovězího dobytka, pěstování fazolí

D) těžba ropy a budování kanálů
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6) Které body objasňují význam slova eroze? (Více odpovědí je správných.)

A) vymílání a obrušování zemského povrchu různými vlivy (vodou, ledem, větrem ap.)

B) přírodní proces, při kterém dochází k rozrušování půdního povrchu působením vody, k přesunu půdních částic na jiné

místo a jejich následnému usazování

C) narušování a odnos půdy větrem a vodou

D) destrukční (ničivý) účinek přírodních činitelů – voda, vítr, sníh a led – na půdní povrch

7) Která věta NEVYSTIHUJE funkci mokřadů?

A) Mokřady jsou důležité pro odvod vody z krajiny.

B) Mokřady jsou důležité pro zadržování vody v krajině.

C) Mokřady jsou domovem vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů.

D) Mokřady tlumí průběh povodní jejich rozléváním do plochy mokřadu a zpomalováním jejich postupu.
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