Grote smeer
en- viezerik
1. 	Wie poept het meest per
dag? Zet in volgorde van
veel naar weinig.

2. 	De scheten en boeren
van een koe zijn schadelijk,
omdat…
A. … ze verschrikkelijk stinken
en sommige boeren
daardoor niet kunnen
melken.
B. … het geluid zó hard is dat
het vogels wegjaagt.
C. … het gas dat hierdoor
vrijkomt de aarde opwarmt.

t

Ikke nie
hoor!

3. Wat is waar?
A. Vogels kunnen niet plassen.
B. Vogels kunnen niet poepen.
C. Vogels poepen en plassen
uit hetzelfde gaatje.
4. 	Een mens laat gemiddeld
vier scheten per dag.
A. waar
B. niet waar

poetsenen-quiz
Wat weet
jij van deze
viezeriken?
Zet ‘m op!

5. In China eten ze graag:
A. Vogelkwijlsoep.
B. Gekookte olifantendrollen.
C. Gefrituurde haviksnagels.
D. IJs gemaakt van chimpanseezweet.
6. 	Als een gekko in gevaar is,
kan hij zijn staart afbreken. Wat
gebeurt er daarna?
A. De staart beweegt nog even
door om de vijand af te leiden.
B. Is het gevaar geweken, dan
rent de gekko terug en eet zijn
eigen staart op.
7. 	Iedereen weet dat lama’s
kunnen spugen. Maar wat
spugen ze eigenlijk uit?
A. Speeksel.
B. Water, ze nemen eerst een
slok en spugen dat uit.
C. Kots.
8. 	Een reuzenpanda plast….
A. … nooit. Hij eet alleen maar
bamboe, dus plassen is niet
nodig.
B. … soms terwijl hij een handstand maakt tegen een boom.
C. … in een kuil. Die moet hij dus
voor het plassen eerst nog
even graven.

9. 	Herkauwers zijn dieren die
hun eten kauwen, doorslikken
en daarna weer opboeren om
het nog een keer te kauwen
en door te slikken. Welk dier is
GEEN herkauwer?
A.

B.

Dat zou ik toch
nooit doen?

10. In sommige landen wordt
urine van wolven, beren of
coyotes verkocht. Wat doen
mensen met zo’n potje pies?
A. Ze gebruiken het om wilde
dieren weg te jagen.
B. Ze drinken het op. De
plas kan blaasproblemen
genezen.
C. Ze badderen erin. Het ruikt
lekker en maakt de huid
lekker zacht.

C.
Bah, smeerpoet

sen!

