Szigetről szigetre
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Ciprus híres, édes borát COMMANDRIA ST. JOHN – nak hívják. Mire utal az elnevezés?
Cipruson „kéksisakos” ENSZ-katonák állomásoznak. Miért van szükség a békefenntartókra?
Ibiza (Baleár-szigetek) fejlődése eltér a szigetcsoport többi szigetétől. Mi ennek az oka?
A Görögországhoz tartozó szigeteket nagyobb csoportokba osztjuk. Sorolj fel 4 szigetcsoportot!
Miből készül a görögök egyik nemzeti itala: az OUZO?
A mondák szerint ezen a görög szigeten született Apolló.
A sziget egyik barlangját az Arachnocampa Luminosa nevű légy lárváinak kékeszöld fénye világítja
meg. Mely szigeten járunk?
A sziget nyugati részét a hollandok „madárfej”-nek keresztelték el. Szerinted melyik madárra
hasonlít leginkább ez a sziget? A sziget nevét mely kontinens, mely tájáról kapta?
Ki volt az a híres magyar utazó, aki ezen a szigeten (8. feladat) élt és az ottani őslakosok közül
választott feleséget is?
Melyik sziget partjainál emelkedett ki a tenger habjaiból Aphrodité, a szerelem istennője?
Tahiti szigetén élt és alkotott az egyik leghíresebb francia festő. Ki a festő?
Miért nevezik Óceánia egyik szigetcsoportját Salamon-szigetnek?
A Fidzsi-szigetek elnevezés egy „elhallás” eredménye. Mi a sziget valódi neve? Korábban használt
nevét kiről kapta?
Mi Új-Zéland katonáinak és sportolóinak a beceneve? Segít az ország címere!
1871-ben Fidzsi királya felajánlotta országát az USA-nak, de a nagyhatalom vezetői még válaszra
sem méltatták. Mi volt az oka ennek?
Sok csendes-óceáni sziget fő jövedelemforrása a kopra. Mi ez és mit készítenek belőle?
Tahiti szigetén az ünnepélyes lakomán különleges módon kell kifejezni elégedettségüket a
turistáknak. Mit kell tenniük?
A csendes-óceáni szigetek egyik kedvelt itala a KAWA. Miből készül? Mihez hasonlít az íze? Milyen
hatással van az emberekre?
Hogyan fejezik ki a Fidzsi-szigetek őslakói az embertársuk iránti tiszteletüket?
A Hawaii-szigeteket hogyan nevezték régen?
A Hawaii-szigetek 1959 óta az USA 50. tagállama. Hogy hívják a szigetek híressé vált hadikikötőjét?
A Húsvét- sziget miért kapta ezt a nevet?
E sziget borát Shakespeare és Voltaire is kedvelte. A híres tengerész, Nelson, a helybeliekkel vívott
harcokban vesztette el jobb karját. Később a sziget lakói bort küldtek az admirálisnak és utcát is
elneveztek róla.
Melyik európai országhoz tartozik az előbbi sziget?
Erről a szigetről neveztek el egy szép madarat. ezek a madarak eredetileg nem voltak színesek. A
hímet és a nőstényt mégis könnyű megkülönböztetni. Miért?

