
Olympiáda 
zdravia a bezpečnosti v školách 

2017 
Vitajte v Olympiáde zdravia a bezpečnosti v školách, ktorá je určená  pre 

trojčlenné  kolektívy  prvých  ročníkov stredných  škôl a školských  zariadení 
Slovenska. 
Pred riešením dvoch úloh olympiády odporúčame:
► pozrieť film Anjeli (podľa metodiky k filmu)
► prezrieť webovú stránku www.cervenestuzky.sk 

------------------------------------------------------------------------

Prvá úloha: KVÍZ

(prosíme kvíz vytlačiť a odpovedať priamo na papier zakrúžkovaním správnych od-
povedí, ktorých môže byť v jednej kvízovej otázke aj viac)

1. AIDS je 
a) získaný syndróm imunitnej nedostatočnosti
b) je prvé štádium infekcie HIV
c) vrodený syndróm imunitnej nedostatočnosti

d) je posledné štádium infekcie HIV  

2. Vírus HIV-1 sa vyskytuje najmä
a) západnej Európe
b) v Ázii
c) v subsaharskej Afrike
d) v Amerike

3. Genóm ľudskej bunky je približne
a) 100-tisíc krát väčší ako genóm HIV
b) 120-tisíc krát väčší ako genóm HIV
c) 140-tisíc krát väčší ako genóm HIV
d) 160-tisíc krát väčší ako genóm HIV
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4. Hostiteľskými bunkami HIV vírusu sú
a) T - lymfocyty
b) leukocyty
c) erytrocyty
d) B- lymfocyty

5. Vírus HIV objavil
a) francúz Luc Montagnier
b) američan Martin Chalfie
c) nemec Harald zur Hausen
d) japonec Osamu Šimomura

6. Vo filme Anjeli vystupuje chlapec menom
a) Nurprise
b) Turprise
c) Surprise 
d) Vurprise

7. Vírus HIV sa po infekcii vyskytuje:
a) v pote
b) v kostnej dreni
c) v materskom mlieku
d) v moči

8. Centrum pre chorých na AIDS na Misii sv. Jána vzniklo
a) apríl 1997
b) marec1998
c) apríl 1998
d) marec 1997

9. Prečo sa rozbila rodina v JAR
a) kvôli migrácii
b) kvôli rasistickému režimu
c) kvôli prostitúcii
d) kvôli vzájomnej neznášanlivosti

10. Slovo lobola (z jazyka zulu) znamená:
a) dar ujovi
b) cena ženícha
c) cena nevesty
d) dar susedovi
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Druhá úloha: PRAKTICKÁ TVORBA

Spoločne  vytvorte  červenú  stužku -  materiál,  veľkosť  a prevedenie 
ponecháva kampaň na tvorivosť kolektívu. 

Poprosíme o označenie stužky menovkou, na ktorej bude napísané:

Červenú stužku vytvorili:
Mená žiakov:
1.
2.
3.
Škola: 
Adresa školy: 

Podpisy žiakov: 

ZÁVER:

Po vyplnení kvízu a vytvorení červenej stužky vložte kvíz a červenú stužku 
do  obálky,  balíka  ...  a zašlite  na  adresu  organizátora  kampane.  Červené 
stužky nevraciame - stávajú sa „majetkom“ kampane. 
Uzávierka  olympiády  je  24.11.2017  (rozhodujúci  je  dátum  na  poštovej 
pečiatke).  

Želáme veľa šťastia kolektívom zapojeným do olympiády.

kampaň Červené stužky
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