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1. Инфилтрация на Дунава • Какво общо има Дунава с градовете Имендинген и
Мьоринген?
• Какво означава това за Дунава през летните месеци?
• Каква е причината за това?

2. Синьото рибарче • Коя птица, родом от Австрия, се нарича също „летящ
скъпоценен камък“?
• Каква среда му е необходима, за да ловува и мъти?
• Как е възникнала една френска легенда за неговото
блестящо оперение?

3. Европейският бобър • Кой гризач, роден в Европа, се е считал по-рано за риба и
защо това е било така?
• Какво е довело до неговото силно изчезване?

4. Крепостта Голубак • Как се нарича още Голубак?
• Какво се е намирало на това място преди крепостта?
• Какви други крепости има по Дунава в Сърбия? (Бачка
трвдара (1338, на река Мостонги), Петроварадин (1780, Нови
Сад), Рамска трвдара (близо до град Позаревац), Фетислам, (на
няколко километра над Кладово), Смедеревска трвдава
(Смедерево)

5. Плитвицки езера • Какво свързва „Съкровището в Сребърното езеро“ с място в
Хърватия?
• Как се казва това място и какво е особеното в него?
• Кои фактори на околната среда причиняват там голямо
разнообразие на видове животни, както и растения?

6. Железни врата • Какво свързва краля на даките Децебал с Дунава?
• Какво се случва на това място, което свързва Сърбия и
Румъния?
• Какво е означавала тази отсечка по-рано за
корабоплаването?

7. Пеликани • Кое животно се среща на всички континенти, с изключение
на Антарктида? Разтегливата кожна торбичка е негова
отличителна черта.
• Къде се среща най-често в Европа?

8. Белоградчишки скали • Кой български град е известен с природен феномен,
номиниран за едно от новите чудеса на света?
•На каква област се разпростира това червено чудо? Как е
възникнало?

9. Улмската кутия • Кои стари лодки са били добре познати още от
Средновековието във и извън Улм и за какво са служили по
онова време?
• Откъде идва подигравателното име?
• Какво символизират днес и какво общо имат с това
дунавските шваби?
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10. Добре дошли с хляб и
сол

• Какво често се раздава като традиция в много европейски
страни заедно с хляб?
• Какво трябва да символизира този жест и при какви поводи
се използва?

11. Мартеница • Какво често носят жени и деца от България, Румъния или
Молдова от 1.март нататък в продължение на няколко
седмици?
• Как изглежда и какво символизира?
• Какво се случва с него след този период?

12. Лотка • Защо повечето жители в делтата на Дунав нямат автомобил?
• Какво използват вместо това?
• Кое от предимствата и я прави толкова популярна?

13. Църквата Св. Андрей
(Киев)

• Какво свързва апостол Андрей с Киев?
• Какво е построено там по-късно, кога и от кого?
• Какво стои днес на това място и за какво се използва?

14. Хмарошски виадукт
(железопътен мост)

• Каква е функцията на този мост?
• Кога е построен мостът? (1930-те години)

15. Фолклор • Какво се разбира под понятието фолклор? Дайте примери!
• В много дунавски страни той днес е още много жив. Каква
роля би му приписал във връзка с Германия?

16. Синти и роми • Коя група от населението, която въпреки размера си е
маргинализирана, представлява най-голямото етническо
малцинство в Европа?
• От колко години е у дома си в Европа?
• В кои страни те са особено силно представени по брой, а в
някои случаи представляват 10% или повече от общото
население?

17. Торта Захер • Какво е измислил чирак през 1832 г., когато му е възложено
да създаде специален десерт, а главният готвач е бил болен?

18. Пълнени чушки • Кое е важна съставна част от унгарската кухня?
• Защо лекарят Алберт Сент Дьорд е получил Нобеловата
награда през 1937 г.?

19. Корбачик • В коя Дунавска страна се сплита не само коса, а и сирене?
• В какъв вид преработка може да се намери това сирене на
пазара?

20. Колизеум  Пула
Хърватия

• От кое време произхожда този архитектурен паметник?
• Какви мероприятия са се провеждали тук по онова време?
• Какво може да се разглежда тук днес?

21. Молдовски манастир
Буковина

• Какво е особеното при една част от манастирите? (Подробни
стенописи по външните стени на манастира с библейски сцени)
• Кога са построени манастирите? (15./16.век)
• Кой е най-известният от тези манастири? (Путна)
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22. Шарени яйца • Коя Дунавска страна празнува православния Великден, но
също така раздава шарени боядисани яйца?
• Има ли там специална техника за боядисване на яйцата?

23. Винарска изба в
Крикова

•Как се казва винарската изба от Молдова, която може също
да бъде описана като подземен град?
•Какви са условията, които правят толкова успешно
производството на вино?
•Кои известни лица вече са посещавали винарската изба?

24.Триумфална арка
Кишинев

• Как се нарича още триумфалната арка в Кишинев?
• Защо е построена триумфалната арка?
• Какво се намира във вътрещността на триумфалната арка?
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