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1. Понирање Дунава • Шта то повезује Дунав са градовима Имендинген и Моринген?
• Како се то одражава на Дунав током летњих месеци?
• Који је разлог том феномену?

2. Водомар • Која се птица, пореклом из Аустрије, назива још и „летећи драги
камен“?
• Каква јој је околина потребна за лов и размножавање?
• Како је, према француској легенди, настало њено раскошно перје?

3. Европски дабар • Који се европски глодар раније сматрао рибом и зашто?
• Шта је скоро довело до изумирања ове врсте?

4. Голубачка тврђава • Како се Голубац још назива? (Голубачки град, Голубачка тврђава)
• Шта се на том месту налазило пре него што је изграђена тврђава?
(Римско насеље)
• Које се још тврђаве могу наћи на Дунаву у Србији? (Бачка тврђава 
(1338, крај реке Мостонга), Петроварадин (1780, Нови Сад), Рамска 
тврђава (близу Пожаревца), Фетислам - Кладовска тврђава (недалеко 
од Кладова), Смедеревска тврђава (Смедерево))

5. Национални парк
Плитвичка језера

• Шта је заједничко између „Блага у сребрном језеру“ и једног места
у Хрватској?
• Како се назива то место и због чега је посебно?
• Који фактори животне средине су утицали на разноликост
биодиверзитета тј. биљних и животињских врста?

6. Гвоздена врата • Шта повезује дачанског краља Децебала са Дунавом?
• Шта се дешава на том месту које спаја Србију и Румунију?
• Шта је то место раније значило за речну пловидбу?

7. Пеликани • Коју животињу можемо пронаћи на свим континентима, осим на
Антарктику? Препознатљива је по растегљивој кожи кљуна.
• Где у Европи најчешће налазимо ову животињу?

8. Белоградчик стене • Који бугарски град је познат по природном феномену,
номинованом за једно од нових светских чуда?
• Где се све протеже то црвено чудо? Какo је настало?

9. Улмска кутија • Које старе барке из Улма су познате још од средњег века и чему су
тада служиле?
• Одакле потиче подругљив назив?
• Шта данас симболишу и какве везе Подунавске Швабе имају са
тим?

10. Добродошлица уз
хлеб и со

• Шта се према обичају многих европских земаља често поклања,
односно служи уз хлеб?
• Шта симболише тај гест и у којим приликама се користи?

11. Mартиница • Шта жене и деца у Бугарској, Румунији и Молдавији често носе по
неколико недеља почевши од 1. марта?
• Како то изгледа и шта симболише?
• Шта се после тога са тим ради/догађа?

12. Лотца • Зашто већина становника на подручју делте Дунава нема
аутомобил?
• Шта уместо тога користе?
• Због којих је предности ово средство тако омиљено?
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13.Црква Св. Андреја
(Кијев)

• Шта повезује апостола Андреја и град Кијев?
• Шта је касније тамо изграђено, када и по чијем налогу?
• Шта се данас налази на том месту и за шта се користи?

14. Chmarošský
вијадукт (железнички
мост)

• Какву функцију има овај мост? (железнички мост)
• Када је мост изграђен? (1930-тих)

15. Фолклор • Шта се подразумева под појмом фолклор? Наведите примере.
• У многим Подунавским земљама фолклор и данас има врло важну
улогу. Који значај/улогу фолклор има у Немачкој?

16. Синти и Роми • Која маргинализована етничка група, упркос својој бројности,
представља највећу етничку мањину у Европи?
• Од када је тај народ на простору Европе?
• У којим су земљама припадници ове етничке групе посебно бројни
и чине 10% или више укупног становништва?

17. Сахер торта • Шта је 1832. године изумео један шегрт када је био задужен за
стварање посебног дезерта, док је главни кувар био болестан?

18. Пуњена паприка • Шта је важан састојак мађарске кухиње?
• За шта је мађарски лекар Albert Szent György 1937. године добио
Нобелову награду?

19. Корбачик • У којој се подунавској земљи не плете само коса, већ и сир?
• Која је то врста сира? У ком облику и како справљен можемо
пронаћи овај сир на тржишту?

20. Амфитеатар,
арена Пула

• Из ког доба потиче ова грађевина?
• Какве су се све манифестације тамо организовале?
• Шта се данас тамо може видети?

21. Цркве у
Молдавији, Буковина

• Шта је значајно за ове манастире? (детаљне фреске на спољашњим
зидовима приказују сцене из Библије)
• Kада су манастири саграђени? (15/16 век)
• Који од ових манастира је најпознатији? (Путна)

22. Фарбана јаја • У којим подунавским земљама се прославља православни Ускрс и
такође дарују шарено обојена и украшена јаја?
• Постоји ли нека посебна техника шарања јаја?

23. Вински подрум
Крикова

• Како се назива вински подрум у Молдавији који се сматра
подземним градом?
• Који су предуслови да би производња вина била тако успешна?
• Које познате особе су већ обишле овај подрум?

24. Тријумфална
капија, славолук
Кишињев

• Како се још назива тријумфална капија (славолук) у Кишињеву?
• Због чега је тријумфална капија изграђена?
• Шта се налази у унутрашњости тријумфалне капије?
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