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1. "Chiuveta" Dunarii • Ce are Dunărea de-a face cu orașele Immedingen și Moehringen?
• Ce este specific pentru Dunăre în lunile de vară in aceste orase?
• De ce se întâmplă asta?

2. Pescăruș • Ce păsări native din Austria sunt denumite „zboruri de pietre prețioase”?
• Ce tip de mediu are nevoie aceasta pasare pentru a vâna și a depune
oua?
Cum a ajuns, potrivit unei legende franceze, penajul său colorat?

3. Castorul european • Ce rozătoare originara din Europa a fost considerată anterior ca pește și
de ce?
• Ce a dus la disparitia lui puternică?
• Ce legătură există între castor și parfumerie?

4. Cetatea Golubac Cum se mai numește Golubac? (Orașul porumbeilor, castelul porumbeilor) 
- Ce se afla pe acest loc înainte de fortăreață? (o așezare romană)
- Ce alte cetăți mai există de-a lungul Dunării în Serbia? (Bačka trvđara
(1338, pe râul Mostongi), Petrovaradin (1780, Novi Sad), Ramska trvđava
(lângă Pozarevac), Fetislam, (câțiva kilometri deasupra Kladovo),
Smederevska trvđava (Smederevo))

5. Parc National
Lacurile Plitvic

• Ce face legătura dintre Tezaurul in Lacul Argintiu si un loc din Croația?
• are este numele acestui loc și ce este special la el?
• Ce factori de mediu sunt responsabili pentru o mare biodiversitate de
plante și animale?

6. Portile de Fier • Ce leagă regele Decebal de Dunăre?
• Ce se întâmplă în acest loc, care face legătura între Serbia și România?
• Ce a însemnat această secțiune pentru traficul de nave în trecut?

7. Pelicani • Ce fel de animal este prezent pe toate continentele, în afară de
Antarctica? Un cioc lung, cu o pungă galben-portocalie sub el, ce se poate
dilata, este caracteristica sa distinctivă.
Unde în Europa este cel mai frecvent intalnit?

8. Stâncile din
Belogradchik

• Ce oraș bulgar este faimos pentru un fenomen natural, care a fost
nominalizat pentru una dintre noile minuni ale lumii?
• În ce zonă se intalneste acest fenomen natural?
• Cum a durat sa ajunga asa?

9. Barca "Ulmer
Schachtel"

• Ce barci vechi sunt cunoscute încă din Evul Mediu în din Ulm și pentru ce
erau folosite anterior?
De unde vine acest nume?
• Ce simbolizează astăzi și ce legătură cu șvabii Dunăreni?

10. Bine ati venit cu
pâine și sare

• Ce se dă cadou împreună cu o pâine conform traditiei în multe țări
europene?
• e simbolizează acest gest și cu ce ocazie este folosit?

11. Mărțișor • Ce poartă femeile și copiii din Bulgaria, România sau Republica Moldova
incepand cu  1 martie timp de câteva săptămâni?
• Cum arată acest lucru și ce simbolizează el?
• Ce se întâmplă cu el după ce este purtat?

12. Lotcă • De ce majoritatea locuitorilor din Delta Dunării nu au mașini?
• Ce folosesc ei în schimb?
• Care dintre calitățile sale îl fac atât de popular?
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13. Biserica Sf. Andrei
(Kiev)

• Ce leagă Apostolul Andrei de Kiev?
• Ce a fost construit mai târziu in Kiev pe locul unde in 1112 se afla o
biserica de lemn - când și de cine?
• Ce se află acum pe acest loc și in ce scopuri se folosește?

14. Viaductul
Chmarošský  (Pod de
cale ferată)

 Care este funcția viaductului Chmarošský? (pod feroviar) 
Când a fost construit viaductul Chmarošský? (Anii 1930) 

15. Folclor • Ce înțelege cineva sub cuvântul folclor? Dati exepmple!
• In multe țari ale Dunării folclorul este și astăzi foarte viu. Ce rol i-ai
acorda în raport cu Germania?

16. Sinti si Roma • Ce grup de populație, marginalizat ca mărime, prezintă cea mai mare
minoritate etnică din Europa?
• De câți ani este deja originar in Europa?
• În ce țări sunt reprezentate în numar mare  și reprezintă 10% sau mai
mult din populația totală?

17. Tort Sacher • Ce a descoperit un ucenic în 1832, când a primit ordinul de a crea un
desert special?

18. Ardei umpluți Prin ce este Ungaria cunoscută in termeni culinari printre majoritatea 
oamenilor? 
Care ar fi un fel de mâncare tipic maghiar cu cartofi cu un nume amuzant? 
Ce înseamnă asta exact? 

19. Brânza Korbáčik • În ce țară a Dunării nu este impletit doar părul, ci si brânză?
• Ce fel de brânză este acela? - Ce sortimente din aceasta branza puteti
gasi?

20. Coloseumul din
Pula (Croatia)

Din ce perioadă dateaza această clădire? 
Ce evenimente au avut loc aici la acel moment? 
Ce poți vedea aici astăzi? 

21. Bisericile din
Moldova

Ce este special la o parte din aceste mănăstiri? (Tablouri murale detaliate 
pe pereții exteriori ai mănăstirii cu scene biblice) 
Când au fost construite mănăstirile? (Sec. XV / XVI) 
Care este cea mai faimoasă dintre aceste mănăstiri? (Putna) 

22. Ouă vopsite • Ce țară de la Dunăre sărbătorește Paștele ortodox, si ofera cadou ouă
colorate?
• Există o tehnică specială pentru vopsirea ouălor?

23. Crama din
Cricova

Cum se numește crama din Moldova, care poate fi descrisă și ca un oraș 
subteran? (Cricova) 
Ce oameni celebri au vizitat deja crama? (Angela Merkel, Yuri Gagarin) 
Ce persoană celebră și-a sărbătorit implinirea celor 70 de ani acolo? 
(Putin) 

24. Arcul de Triumf
din Chișinău

Cum se mai numește Arcul de Triumf din Chișinău? (Poarta Sfântă) 
De ce a fost construit Arcul de Triumfal? (simbolizeaza victoria trupelor 
ruse asupra armatei turce în războiul din 1806-1812) 
Ce este în interiorul Arcului de Triumf? (un clopot mare). 
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