1. Olvasáskészség

1. Milyen hatással vannak a »buborékok« az egészségre?
–
–
–
–
–

Nem károsak (1)
a test számára kellemetlenek, (1)
mert a gyomorban és (1)
bélrendszerben (1)
puffadást idéznek elő. (1)

2. Miért nem ajánlott a gyerekeknek nagyobb mennyiségű
Coca-Colát fogyasztani?
–

(2 pont)

Felszabadulnak a gyomrunkban, (1)
ezért »felfújják« az embert / puffadást okoznak. (1)

8. Milyen anyagot tartalmaz nagy mennyiségben a Coca-Cola
és milyen formában?
–
–

(3 pont)

Felélénkítették őket, (1)
kevésbé voltak fáradtak (1)
és éberebbek voltak. (1)

7. Mi történik a buborékokkal a testünkben?
–
–

(1 pont)

Elősegítik, hogy tartósabb az ital. (1)

6. Milyen hatással volt az emberekre a koka leveleinek
és a kóla magjának a rágcsálása?
–
–
–

(5 pont)

A gáz elkezd felszabadulni (1)
buborékok formájában, (1)
amelyek ivás közben simogatják a nyelvünket (1)
és a torkunkat (1)
és üdítő érzéssel töltenek el. (1)

5. Milyen szerepük van a »buborékoknak«?
–

(1 pont)

Az italban feloldják a gázt. (1)

4. Mi történik, amikor kinyitunk egy üveg Coca-Colát?
–
–
–
–
–

(1 pont)

Mert a Coca-Colában koffein van. (1)

3. Hogyan készítik a buborékokat az ital gyárban?
–

(5 pont)

Cukrot (1)
tiszta formában. (1)

(2 pont)

2. Közvetítés

1. (1-3)
Kik a kiállítás szervezői?

- Méhész Szövetség (1)
- Maribori Egyesületeknek (1)
- Maribori Múzeum (1)
- Maribori Területi Múzeum (1)

2. (4-7)
Hol és mettől- meddig tekinthető meg a
tárlat?

- A maribori vár (1)
- Képtárában (1)
- Trg svobode (1)
- május 21-től (1)
- június 21-ig (1)

3. (8-11)
Mikor van nyitva a tárlat
hétköznaponként?

- Keddtől-péntekig (1)
- Délelőtt 9-13-ig (2)
- Délután 16-18-ig (2)

4. (12-15)
Hogyan kell a nagyobb csoportok
látogatását jelezni és miért?

- Egy nappal (1)
- Látogatás előtt kell bejelenteni (1)
- E-mailen vagy telefonon (1)
- Hogy biztosítsuk a megfelelő idegenvezetést (2)

5. (16-17)
Milyen napot tartanak június 14-én?

- A szlovén méhészek (1)
- tradicionális napját (1)
- tradicionális nyílt napját (1)

6. (18-20)
Kinek szentelik a kiállítást és miért?

- A stájer méhészeknek (1)
- Akik szervezetten gondoskodnak elődeik hagyományáról (1)
- és átörökítik a fiatalabb generációra (1)

3. Íráskészség

Monošter, 12.03.2013
Zdravo Jože!
Zamisli si, prejšnji teden sem se srečala s prijatelji iz srednje šole. Bila sem namreč na
srečanju z nekdanjimi sošolci, s katerimi sem štiri leta skupaj gulila klopi. Dobro jih je bilo
ponovno videti. Večina se sploh ni spremenila. Tudi po značaju so ostali stari, vsi so še danes
zelo zgovorni in veseli. Vsak je dosegel svoj cilj, nekateri študirajo, drugi pa hodijo v službo.
Dve sošolki pa sta že postali mamici. Z velikim navdušenjem sta govorili in kazali fotografije
o svojih otrocih.
Ob koncu novembra bomo imeli počitnice, vendar nikamor ne grem, bom ostala doma.
Kakšne načrte pa imaš ti? Boš kam odpotoval? Če ostaneš doma, potem bi me lahko obiskal,
da bi skupaj preživela počitniške dneve.
Z velikim veseljem te pričakujem!
Tvoja prijateljica Eva

