1.

Koľko turistov býva v stane?
Spolu v ňom bývajú štyria turisti. Zistiť to môžeme podľa počtu lyžíc a tanierov. Zároveň aj podľa
rozpisu služieb, ktorý je opretý o strom vpravo od stanu. Sú na ňom viditeľné tri mená, štvrté je
zakryté trávou.

2.

Prišli dnes alebo dávnejšie?
Prišli už dávnejšie. Dôkazom je pavučina na lanku, ktorým je stan ukotvený o strom.

3.

Ako sa sem dostali?
Prišli na člne (alebo rafte), čoho dôkazom sú pádla (veslá) opreté o strom.

4.

Sú v odľahlom lese alebo blízko obývanej oblasti?
Nie sú ďaleko od dediny. Pri deke môžeme vidieť sliepku a nie je predpoklad, že by ju niesli so
sebou ďaleko do „divočiny“.

5.

Odkiaľ fúka vietor – zo severu alebo z juhu?
Vietor fúka z juhu. Smer vetra nám udáva vlajka na stane aj plamene ohňa. Vetvy stromov sú
dlhšie a rozvinutejšie na južnej strane (ak sa bavíme o severnej pologuli), na severnej strane,
ktorá je chladnejšia, sú rozvinuté menej.

6.

Aká je denná doba (ráno, obed, večer, noc)?
Je ráno. Z predošlej odpovede poznáme, kde je sever a juh, preto si ľahko odvodíme, kde je
východ a západ. Tieň chlapca pri ohni smeruje na západ, slnko teda svieti z východu.

7.

Kam išiel (a čo robí) Alex?
Alex chytá motýle v priestore medzi stromami za stanom.

8.

Kto mal včera službu (kto má službu značí plagát on duty)?
Službu mal Colin. Vidíme, že na obrázku Colin niečo hľadá vo svojom batohu, ktorý je označený
písmenom C. Vieme, že Alex chytá motýle a James fotografuje. V jeho batohu označenom
písmenom J vidieť trojnožku k fotoaparátu. Dnes má teda službu Peter. Deň pred ním mal podľa
zoznamu služieb službu Colin.

9.

Koľkého je (aký je dátum) na obrázku?
Ak má dnes službu Peter a včera ju mal Colin, podľa rozpisu služieb to vychádza na dátum
ôsmeho (8). Mesiac nepoznáme. :)

