
 

Kniha - mlčenlivý přítel, věrný kamarád, 

tichý společník, dobrý učitel 

Motto: 

4/2010 

Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracím i za největší bouřky.  
Bernard Bolzano 



 2 

 

4/2010 
Kniha - mlčenlivý přítel,věrný kamarád, tichý společník, dobrý učitel 

Knihy jsou podobné domovu, do kterého se vracím i za největší bouřky. 
Bernard Bolzano 

Březen – měsíc knihy a internetu 

Historie Měsíce knihy se začala psát v roce 1955,kdy 

proběhl první ročník. Měsíc knihy byl vyhlášen ke zlepšení pro-

pagace knihy. Tato akce měla za úkol,aby knihy pronikly do 

všech koutů republiky a staly se tak potřebou všech občanů.Dále chtěla  knihy 

dostat do rukou zemědělců a za třetí propagovat  politickou literaturu.V roce 

1989 přišla ,,sametová revoluce“ a s ní mnoho změn. Měsíc knihy téměř zani-

kl a nastoupil Týden knihoven. S nástupem elektronických médií se projevila i 

změna názvu z Měsíce knihy se stal Měsíc knihy a internetu. V současnosti po-

řádají mnohé knihovny a knihkupectví různé akce,které nesou stále název Mě-

síc knihy.Tištěná kniha zůstane snad stále společníkem mnoha lidí.  

Tereza Slavíková; Kristýna Kokošková  

Oznámení  pro žáky školy 

 
Z důvodu rekonstrukce naší školy jsou letošní hlavní 

prázdniny prodlouţeny o jeden měsíc. Vyučování za-

číná 1. října 2010. Přejeme všem ţákům, aby si prodlouţe-

né prázdniny patřičně uţili! 
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Rozhovor s vedoucí školní knihovny p. uč. Střelkovou 

Protože téma tohoto čísla školního časopisu jsou knihy, samo-

zřejmě nebylo lepší rozhodnutí, než rozhovor s paní učitelkou Střelko-

vou. 

Paní učitelka odpovídala na tyto otázky: 

 
Jak dlouho vedete školní knihovnu?   Asi 18 let                         
Jaký je váš nejoblíbenější žánr?   Sci-fi 
Jaká třída si knihy nejvíc půjčuje?  1.,2. a 3. ročníky 
 

TIPOVACÍ SOUTĚŽ 

To, že máme ve škole knihovnu, určitě všichni víte. Ale kolik má-

me v knihovně knížek? Tipněte si! Na nejlepšího tipujícího čeká zají-

mavá knížka! Takže, s chutí do toho. 

 

Soutěžní otázka:  

Kolik je ve školní knihovně knížek?  

Pokud rádi čtete, pošlete váš tip na email redakce@zskamenicka.cz . 
A pokud ne? Zkuste to, třeba vás čtení zaujme! 

Ve vašem e-mailu napište: 

jméno a příjmení: třída: tip: 
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                    Čtou i zaměstnanci naší školy ? 
 

Když jsme dělali tuto anketu,setkali jsme se i s lidmi,kteří nechtěli spolupracovat.To nás 

docela mrzelo,protože jsme si s tím dali práci a někteří zaměstnanci to pak jednoduše zahodili 

do koše.Naštěstí se našli i tací (jako je např.pan učitel Trčka) ,kteří zodpovědně vyplnili  

anketní lístek a ještě ten den ho i odevzdali.A za to jim moc děkujeme  . 

A tady máme náš průzkum: 
 

 

 

Jméno                             Kdy naposledy četli knihu    Jakou knihu naposledy četli    Nej.kniha 

Durdincová                     ,,Pořád čtu i nyní“                ,,Obratník Raka“                       ,,Kaţdá ze ţivota“ 

 

Michal Tomsa                „Teď “                                   ,,Dţihád proti Kremlu“           ,,Špalíček  

                                                                                                                                      pohádek“ 

 

Radim Stejskal               ,,Čtu“                                     ,,Stmívání-Nový měsíc“         ,,Harry Potter“ 

          

Markéta Pokorná           ,,Včera večer“                        ,,O Janu Werichovi“               ,,Těch je 

                                                                                                                                      moc,neumím 

                                                                                                                                      vybrat jednu“ 

 

Mirka Havlíčková          ,,Minulý měsíc“                    ,,Turninq thirty“                      ,,Nemám“ 

 

Vladimír Trčka              ,,V létě,kdyţ byla lezecká     ,,Průvodce Česko-saským         ,, Průvodce Česko-saským 

                                         sezóna“                                 Švýcarskem „                            Švýcarskem“ 

 

Iva Střelková                 ,,Tento týden“                       ,,Radegast-výběr ze světového  ,,Mám ráda SCI-FI“ 

                                                                                       čtení“          

 

Kateřina Podzimková    ,,Před měsícem“                    ,,Šifra mistra Leonarda“          ,,Je jich víc“ 

 

Terezie Fialová             ,,Na nočním stolky mám        ,,Rok kohouta“                         ,,Co ţivot dal a  

                                       stále nějakou rozečtenou                                                        vzal“ 

                                       kníţku“ 

 

J.Stará                           ,,Loni v létě“                           ,,Sto roků samoty“                    ,,Paní Bowaryová“ 

 

Radka Hospůdková      ,,Čtu stále“                              ,,Ostrov včerejšího dne“         ,,Děti z   

                                                                                                                                      Bullerbynu 

 

Jitka Kapitančíková      ,,V neděli 28.února“               ,,Sandra Brown-Chuť lásky“      ,,Co ţivot dal a vzal“ 

 

Petra Nováková                     ,,Vánoce 2009“                       ,,11minut“                                 ,,Za humny je drak“ 

 

K.Sládečková               ,,O jarních prázdninách“         ,,Can you keep the secret?“       ,,Dopisy z planety Země“ 

 

Jiří Andrlík                   ,,Čtu neustále“                        ,,Periklovo Řecko“                     ,,Muţ,který sázel stromy“ 

 

Herbert (školník)         ,,1982“                                     ,,Kamasutra“                             ,,Kamasutra“ 

 

Jaroslav Skála              ,,Leden,prosinec“                    ,,Připravte operační sál“             ,,Tušení stínů“ 

 

Martina Skálová          ,,Včera večer“                         ,,L.Lanczová-Potíţistka“           ,,Z.Frýbová-Z neznámých 

                                                                                                                                       důvodů“           
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ČTENÁŘSKÁ ANKETA 

 

Naší čtenářské ankety, ve které jsme zjišťovali vaši nejoblíbenější kni-

hu, se zúčastnilo 73% žáků (tj. 287 žáků) ze všech tříd. Největší počet an-

ketních lístků (úplně všechny!) odevzdaly třídy 7.A a 7.B. Děkujeme zástup-

cům žákovské školní rady a p.učitelkám 1.stupně za pomoc při rozdávání a 

vybírání anketních lístků. 

 

VÝSLEDKY ANKETY – Ţebříček nejčtenějších knih 

       Autor                         Kniha 
  1. J.K.Rowlingová         Harry Potter 

  2. Stephenie Meyer        Stmívání 

  3. Zdeněk Miler             Krteček 

  4. Goscinny&Sempé      Mikulášovy patálie 

  5. K.J.Erben                   Kytice 

  6. Astrid Lindgrenová    Děti z Bullerbynu 

  7. C.S.Lewis                   Letopisy Narnie 

  8. Daniel Defoe              Robinson Crusoe 

  9. Alois Jirásek               Staré řecké báje a pověsti 

10. Jan Werich                  Fimfárum 

11. Jaroslav Foglar           Rychlé šípy 
 

Další oblíbení autoři:  
B. Němcová, W. Disney, K. Čapek, T.Brezina, E. Štorch, V. Steklač, J. Verne, J. Čapek 

 Soutěž pohádková postava v našem školním klubu 

Prováděla jsem  menší rozhovor o zmiňované soutěži. Vyptávala jsem 

se paní učitelky v klubu,  kdo se soutěže zúčastní, jaká bude hlavní cena a  

kdo soutěž pořádá. Dozvěděla jsem se, že reprezentovat budou děvčata 

z 5.A, která  navštěvují ŠK , ráda vymýšlí, tvoří, modelují a kreslí, nejlepší 

týmy pak získají pobyt na dětském festivalu ve  Zlíně a  soutěž organizuje  

firma PRITT , výrobce kancelářských potřeb, například lepidel. 
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Dále jsem vyzpovídala  holky – mé spoluhráčky, zajímalo mě,  jaké mají 

koníčky, co se jim doposud podařilo a vůbec, jaké zkrátka jsou . Tak začněme 

třeba 

 

 

   

 

  

MÍŠOU HRUŠKOVOU  

Míša je chytrá holka, která ráda jezdí na kole, umí hrát dobře vybiku a dobře 

bruslí. Zajímá jí kreslení, práce s keramikou a jejím největším úspěchem je 

1.místo v soutěţi ve vybíjené. Víc toho o sobě nechtěla prozradit, ale podle mě 

je také hezká, protoţe jí nadbíhají kluci. 

JANIČKA  STRÁNSKÁ 

Janička Stránská je moc fajn kamarádka, která je 

nadaná skoro na všechno, ale nejvíc jí baví kres-

lení, přírodopis a zpěv. Ve zpívání se dostala aţ do 

krajského kola , soutěţ se jmenuje Skřivánek. 

MARKÉTKA CHOTĚTICKÁ 

Je nápadná blondýnka, která má stále dobrou náladu a nelze ji pře-

hlédnout ani přeslechnout.Baví ji kreslení, tancování, sledování TV a 

hraní na PC. Má spoustu kamarádek a s tanečním krouţkem dokonce 

vystupovala  aţ  v České Lípě na soutěţi Her Majesty. Svého domácí-

ho mazlíčka kocoura Uhlíčka naučila provádět kotrmelce. 

PETRUŠKA ŢIVNÁ 

Moje sousedka z ulice je opravdová kamarádka, která nechce hodnotit 

sama sebe, ale já dobře vím, ţe je fajn a dělá dobré skutky. Jejími nej-

většími zálibami jsou členství u skautů a výtvarná výchova. Kaţdý den 

jí po příchodu ze školy domů nadšeně vítá její oblíbený kamarád morče 

Pufík. 

KLÁRKA KINIVOVÁ 

Je chytrá a hezká dlouhovlasá zrzka, která má nejraději tancování. Se 

svým koníčkem a tanečním krouţkem se dostala aţ do televize. Na-

neštěstí si často láme ruce a tak se trochu bojím, aby náš tým před 

soutěţí neoslabila. To by pak za sebe musela do soutěţe poslat své 

morčátko … J 

MARKY PŘEDOTOVÁ (já) 

Já mám nejraději kreslení, tancování, poslech hudby, sport – jízdu na kole, fot-

bal, bruslení a jinak všechny moţné blbiny. Při soutěţi  „Nakresli mi svou pla-

netu“ otiskli mou fotografii v novinách, ale svůj opravdový ţivotní úspěch mám, 

doufám, ještě před sebou. Nemůţu hodnotit sama sebe, jaká jsem, to musejí 

posoudit ostatní. 

Markéta Předotová 
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Představuje Vám naše oblíbené žánry, knihy a autory: 

členové školní redakce se představují prostřednictvím své četby 

Dobrodruţná četba má v sobě společné znaky poznání, napětí, záhad, lásky nebo přá-

telství a hrdinství. Děj dobrodruţných kníţek se můţe odehrávat v jakémkoliv čase (pravěku, 

středověku, budoucnosti…). Četbu mohou číst dospělí i děti. V této četbě se objevuje hrdina 

nebo skupina hrdinů nebo přátel, kteří proţívají různá dobrodruţství. 

Známí autoři a jejich knihy:  

Jules Verne – Pět neděl v balónu, Tajuplný ostrov, Dva roky 

prázdnin……. 

Eduard Štorch – Bronzový poklad, Meč proti meči, Lovci ma-

mutů ….. 

Jaroslav Foglar – Rychlé šípy, Záhada hlavolamu, Hoši od 

Bobří řeky ….. 

 

 

M. Káš 

Encyklopedie je kniha, kterou má snad kaţdá škola  … Encyklopedie je prostě kniha 

o zajímavostech , přírodě , zvířatech , lidech  a věcech.Encyklopedie je kniha poznávání a je to 

určitě kniha pro chytré lidi, kteří se chtějí víc dozvědět . Encyklopedie 

jsou hodně zajímavé knihy, jsou pro malé děti i pro dospělé, třeba kdyţ 

studují  vysokou školu , kdo studuje na přírodovědce, musí číst různé kni-

hy o zvířatech, o rostlinách , o mikroorganizmech .  Encyklopedií je na 

světě mnoho. 

M. Předotová 
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Wilsonová Jacqueline 

Holka z popelnice 
 Kniha vypráví o jednom jediném narozeninovém dni čtrnáctileté April, která svoje jméno 

získala díky datu narození - 1. dubna. A přezdívku "Holka z popelnice" má proto, ţe ji jako 

čerstvě narozené miminko kluk jménem Frankie našel v popelnici za pizzerií, ve které pra-

coval. Ţije se svojí pěstounkou Marion a má ji ráda, ale i přesto si den svých narozenin  vy-

bere jako "návrat do minulosti". 

Během cesty do školy začne přemýšlet o své pravé matce a o novinovém článku, kde psali o 

jejím nalezení Frankiem. Nejde do školy. Přejde ji a utíká dál, rozhodne se znovu projít ces-

tu svého ţivota tak, jak si to pamatuje a jak si to přečetla ve svém spisu - od začátku aţ do-

konce. Navštíví všechny zastávky svého dětství a nakonec se vrátí do pizzerie, kde ji v po-

pelnici našel Frankie. Na "své" popelnici najde pro sebe 

vzkaz s telefonním číslem a po chvíli přemýšlení se roz-

hodne zkusit to. Myslí, ţe je to její skutečná máma, ale 

místo ní se ozve Frankie. Ten je moc rád, ţe se mu ozvala 

a domluví si s ní v pizzerii schůzku, kam brzy dorazí i 

Marion, která během celého Aprilina putování umírala 

strachy. Nakonec všechno dopadne jak jinak neţ happy-

endem.                                                                

P. Živná 

Dívčí romány - v těchto kníţkách se nachází láska, romantika,ale i trápení a 

vše co k dospívání patří. 

Oblíbená spisovatelka tohoto ţánru je Jacqueline Wilsonová - britská spisovatelka. Svoji 

první kníţku napsala v devíti letech. Píše o všech moţných tématech a oţivuje svoje knihy 

tím,čím se v dětství bavila. Za dětskou literaturu dostala mnoho britských cen a také řád 

britského impéria. 

Další spisovatelky tohoto ţánru: Stephenie Meyerová, Liz Rettigová, Henriette Wich, 

Lanczová Lenka 

 

Tereza Slavíková, 

Krist
ýna Kokošková 
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Harry Potter(Joanne K. Rowling) 

Kdo by neznal chlapce, který má zelené 

oči,brýle a čele jizvu. 

Harry ţil odmalička se svým strýcem a 

tetou, kteří se k němu chovali špat-

ně.Vše se ale změnilo, kdyţ ho navští-

vil obr Hagrid a předal mu dopis do 

Bradavic 

Pán prstenu(J.R.R. Tolkien) 

Ve Středozemi se něco děje, uţ to tam 

není jaké to bylo dříve.Temný pán hle-

dá svůj prsten a Společenstvo prstenu 

ho proto musí zničit 

Letopisy Narnie(C.S. Lewis) 

Objevte svět jiný neţ ten náš,magický a 

plný mýtických  tvorů.Začtěte se do 

příběhu čtyř sourozenců kteří se do sta-

nou do Narnie… 

Kronika rodu Spiderwicků(Tony Di-

terlizzi a Holy Blacková) 

Sourozenci Graceovi se přestěhovali do 

nového domu, netušili však, ţe tím pro-

budí zájem ze světa neviditelných. 

Percy Jakson (Rick Riodan) 

Jak byste se cítili, kdybyste zjistili, ţe 

váš otec je vládce všech bohů a  ţe vás 

celý Olymp obviňuje  z krádeţe bles-

ku? Přesně tohle proţívá Percy 

Jackson. 

Jakub Schön 

Řada nešťastných příhod(Lemony 

Snicket) 

Příběh vypráví příběh tří sourozenců, 

kteří přišli o rodiče při poţáru.Snášejí 

trampoty s novými pěstouny a zjišťují, 

ţe smrt jejich rodičů moţná nebyla ta-

ková náhoda 

Vědeckofantastický ţánr nebo téţ sci-fi a SF (zkratky anglického science 

fiction) je umělecký ţánr, vymezený výskytem spekulativních technologií a přírodních 

jevů anebo dosud neznámých forem ţivota v díle. Děj sci-fi je často 

zasazen do vesmíru, budoucnosti či alternativní historie.Sci-fi je ţánr 

blízký fantasy, kde je ale místo technologií hlavní rekvizitou většinou 

magie a fyzická síla.Oba ţánry se ovlivňují a částečně prorůstají; jed-

ním z takových průniků jsou například díla ţánru science fantasy. 

Anna Tesařová 
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Knihu Krteček mám rád uţ od doby, kdy jsem neuměl číst a četli mi ji rodiče před 

spaním.  Zdeněk Miller pojal krtka jako ztvárnění všeho dobrého v jedné osobě. Má být určena 

pro děti do 7 let a není se tedy čemu divit, kdyţ je na 20 stránkách více obrázků neţ textu. Ne-

stydím se za to, ţe jsem ji četl i v deseti letech.  V dnešní době uţ Krteč-

ka nečtu a zabývám se jinými knihami. A nyní něco z historie. Zdeněk 

Miller udělal námět pro animovaný seriál (první díl byl natočen roku 

1957 a jmenoval se „Jak krtek ke kalhotkám přišel“). Podle seriálu byly 

napsány knihy. Ty se většinou jmenovaly stejně jako jednotlivé díly. 

Jak čas plynul a vymoţeností přibývalo, tak se v psané i televizní formě 

Krtečka objevovali noví hrdinové např. jeţek, ţába nebo čáp. Krteček 

zůstane mojí nejoblíbenější knihou.  

David Strnad  

Pohádka je smyšlený příběh bytostí např:  jak chce drak seţrat prin-

ceznu a musí ji vysvobodit princ, který se o ní uchází. Pohádky mají rádi děti i do-

spělí, ale i babičky a dědečkové. Většinou předčítají staré babičky dětem na dobrou noc něja-

kou pohádku ze starších dob, kdyţ zase jejich babičky předčítaly jim. Pohádek je spousta např: 

Králíci z klobouku, Karkulka, Sněhurka a sedm trpaslíků, Krteček, Maxipes Fík, Pat a Mat , 

Malá mořská víla a jiné……… 

P.Živná, 

M.Předotová,M.Chotětická 

Detektivní příběhy, jako například Sherlock Holmes, nebo nějaké primitivní ko-

miksy pro děti podle mě rozvíjí mozkové závity  a fantazii, coţ se můţe mladým i starým lidem 

hodit. 

Hodně kníţek je zároveň detektivka a  fantasy,nebo detektivka a zároveň ro-

mán. Nefalšovaných detektivek je uţ míň neţ kniţních kříţenců. 

Nemyslím si, ţe by to bylo dobře,ale také si někdy přečtu ta-

kovou knihu. 

Příklady detektivek: 

Sherlock Holmes-Agáta Christie 

V. Novák 
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Pohádky   jsou  pro děti i starší lidi důleţité …. Pohádky vás zanesou do 

vyprávění které si dospělí vymyslí a děti naslouchají . Pohádky jsou smyšlené a vystu-

pují v nich i smyšlené postavy , například :  draci , vodníci atd., ale nejvíce jde o kouzla , čáry . V 

pohádkách se dějí různá kouzla a nebo v nich jsou i kouzelné předměty nebo kouzelná zvířátka , 

například : hrníček který vařil sám kaši a nebo zlatá rybka, která splní 3 přání . Lidé i děti obvykle 

pozorují pohádky nejraději v televizi ,protoţe jsou v nich rovnou pohádkové postavy a vidí přesně 

co tyto pohádkové postavy dělají,jak vypadají atd. Mně se tedy více líbí pohádky z kníţek, je 

moţnost je poslouchat i v rádiu, ale mě se asi nejvíc zalíbily pohádky, které si sama přečtu a také 

si ty postavy z pohádky představím . Kdyţ tu postavu uţ rovnou vidíte v televizi ,uţ prostě nemá 

takovou cenu jako v knize … to je mé posouzení, ale některým se líbí i pohádky v televizi  . Já 

mám také ráda pohádky na plátně v kině . Teď si to představte , kdyţ sedíte v sedadle , jíte  pop-

corn a díváte se na úţasný film, který teď nově přišel do kin .  Je to na vás, jestli si pohádku pře-

čtete nebo se na ní podíváte v kině nebo v televizi a nebo si jí poslechnete z rádia . Pohádky tu 

jsou na to, aby  byly pro vás a nechtějte je ztratit , protoţe na světě jsou důleţité . 

 

 

Vybrala jsem několik pohádek, abych o nich něco pověděla , tady jsou : 

M.Chotětická 

Název : Děti z Bullerbynu 
 

Autor : Astrid Lindgrenová 
 

Něco o : Tuto knihu můţu  všem doporučit , moţná pro dospělé nebude zábava, ale pro děti ano . 

Tato kniha vypráví o šesti dětech kteří spolu ţijí ve vesnici Bullerbyn. Děti si různě hrají,  povídají 

strašidelné báchorky , pořádají tajné výpravy atd. Lasse , Bosse a Lisa jsou sourozenci ( Lisa je hlav-

ní hrdinka, která o všem vypráví) a pak sestry Brita a Anna a pak jedináček Ole . Je to opravdu nád-

herné vyprávění o šesti dětech ,které proţívají své krásné dětství se spoustou zábavy. Všem určitě 

tuto knihu doporučuji . 

Název : Most do země Terabithia 
 

Autor : Katherine Paterson 
 

Něco o : Tuto knihu by chtěli určitě číst malí i velcí čtenáři . Tato kniha je fantastický příběh o dvou 

dětech Jasse a Leslie, kteří spolu chodí do lesa, který můţete překročit pouze zhoupnutím se na pro-

vaze,  který visí nad potůčkem  ... a po zhoupnutí se můţete odpoutat od všeho,co vám vadí. Od ško-

ly, rodiny, prostě je to jejich vlastní fantastické království . Stačí jen zavřít oči ,ale mysl nechat ote-

vřenou  ....... 
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Věra Řeháčková 

Určitě všichni víte, ţe Věra Řeháčková je spisovatelka. Myslím, ţe ji především budou znát 

„náctileté dívky“. Věra Řeháčková píše kníţky, jejichţ děj se většinou odehrává na Moravě a v oko-

lí Brna. Líbí se mi, ţe umí plně pochopit problémy dospívajících dívek. Na kontě má 

např. známé kníţky jako Lenča, zlodějka koní; Zlatka, děvče od koní; Rozhodni se, 

Mariko...Tyto kníţky a mnoho dalších jsem četla a všem dívkám vřele doporučuji. 

E.Skálová 

Thomas  Brezina 
Thomas Brezina rakouský spisovatel, napsal přes 200 knih. Například: 

Klub záhad, Povídky o sestrách a jiné… 

Jeho kníţky jsou napínavé,poutavé a někdy i trošku strašidelné.Loni se jich na-

příklad vydalo přes 400 výtisků.Číst je mohou čtenáři od 9 let věku.Věřte ţe 

přečíst si knihu od Breziny je opravdový záţitek! 

Alena Košková 
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                  1. 

 

          2. 

 

 

3. 
 

     4. 

 

 

     5. 

 

    

        6. 

 

 

         7. 

 

 

 

1. Pejsek a …………. 

2. Velikonoce jsou svátkem  

3. Křemílek a ……………. 

4.Pichlavá rostlina 

5. Kdyţ jsme veselí,máme  

6. Naše včelka……. 

7. Kdyţ jsme nemocní,pomůţe nám  

 

Tajenka : Kniha je náš ………………… 

Zábava 
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 Znáte pohádky a večerníčky? 
 
 

Jak se jmenoval spoluţák Macha a Šebestové, kterému zabíjely 

bacily v krku? 
1. Kropáček 

2. Horáček 

3. Poláček 
 

Která postavička v pohádce „A je to“ nosila modré tričko? 

1. nikdo 
2. Pat  

3. Mat 

 
Kdo nalámal len krtečkovi na kalhoty? 

1. čáp 

2. rak 
3. zajíc 

 

Kolikrát smekne večerníček čepičku v úvodní znělce? 
1. jednou 

2. ani jednou 

3. třikrát 
 

Jaké jsou barvy čepiček kosích bratří? 

1. červená a modrá 
2. červená a zelená 

3. ţlutá a zelená 
 

Koho si vzala Pyšná princezna? 

1. krále Květoslava 
2. krále Jaroslava 

3. krále Miroslava 

 
Co bylo oblíbeným nápojem otce princezny Leontýnky (Ať ţijí 

duchové)? 

1. francovka 
2. medovina 

3. bílé víno 

 
Z čeho vařili Křemílek a Vochomůrka povidla? 

1. z borůvek 

2. ze švestek 
3. z ostruţin 

 

Kde vzali králíci klobouk? 
1. od kouzelníka Pokustóna 

2. ve výprodeji 

3. od maminky 
 

Kam se odstěhoval hajný Robátko, kdyţ ho vyhnali z lesa? 

1. vysadil si vlastní les napravo 
2. vysadil si vlastní les nalevo 

3. do města 

 
Kterým uchem blikal Mach? 

1. pravým 

2. různě 
3. levým 

 

Jak se jmenoval král v Arabele? 
1. Hyacint 

2. Narcis 

3. Karafiát 
 

Kolik zubů měl kouzelný dědeček v pohádce „Obušku z pytle 

ven“? 
1. jeden  

2. dva 

3. ţádný 
 

Jak se jmenovala princezna se zlatou hvězdou na čele? 

1. Milada 
2. Lada 

3. Helena 

 
Kolik vlasů měl Děd Vševěd? 

1. tři 

2. mnoho 
3. ţádný 

 

Jak se jmenoval létající švec z pohádky  o princezně Jasněnce a 
létajícím ševci? 

1. Vojta 

2. Janek 
3. Jíra 

 

 
Jak se označovalo Krakonošovo území? 

1.Krakonošovo 

2.U Krakonoše 
3.Tady je Krakonošovo 

 

Jak se správně jmenuje Maxipes Fík? 
Rek 

Brok 

Raf 
 

Co našla Popelka v prvním oříšku? 

plesové šaty 
lovecký oblek 

svatební šaty 
 

Který skřítek naučil línou dcerku příst zlaté nitě? 

Cimprcampr 
Rumplcimprcampr 

Rumplperda 

 
Který pták dělal Štaflíkovi a Špagetkovi naschvály? 

vrána 

kavka 
ţluna 

 

Jak se jmenuje šíleně smutná princezna? 
Alena 

Helena 

Milena 
 

Kdo říkal „mréko“? 

včelí medvídci 
Káťa 

Ája 

 
Co pomohlo princezně ze mlejna, aby mohla chodit po vodě? 

a.  šupina z kapra lysáče 

b.  šupina ze štiky 

c.  zamrzlá hladina rybníka 

 

Jací bratři nosili čepičku s kšiltem? 

a.  Bratři v triku 

b.  bratři Mrštíkové 

c.  Kosí bratři 

 
 

 

Kdo odnesl Smolíčka? 

a.  Jeskyňky 

b.  Bezinky 

c.  Jezinky 
 

Kdo patří k Dlouhému a Širokému? 

a.  Dalekozraký 

b.  Krátkozraký 

c.  Bystrozraký 
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Kdo je společník Ferdy Mravence? 

a.  Brouk Tesařík 

b.  Brouk Pytlík 

c.  Brouk Chytrák 
 
Jaký šátek nosil Ferda Mravenec? 

a.  skautský 

b.  červený s bílými puntíky 

c.  červený s černými puntíky 

 
V co se změnil Ivánek v pohádce Mrazík? 

a.  v prase 

b.  v koně 

c.  v medvěda 

 
Kdo je společníkem Pata v pohádce A je to? 

a.  Kat 

b.  Mat 

c.  Šach 

 
Císař v pohádce Císařovy nové šaty měl na sobě: 

a.  noční košili 

b.  hermelínový plášť 

c.  nic 

 
Jak se jmenovala kamarádka Maxipsa Fíka? 

a.  Jája 

b.  Ája 

c.  Pája 

 
 

Proč běţela slepička ke studánce pro vodu (Pohádka O 

kohoutkovi a slepičce)? 

a.  protoţe kohoutkovi uvázlo v krku obilí 

b.  kohoutek a slepička měli ţízeň 

c.  kohoutkovi uvízla v krku skořápka od ořechu 

 

Kolik měl Ali Baba loupeţníků? 

a.  3 

b.  40 

c.  50 
 

Podle čeho vařili Pejsek a Kočička dort? 

a.  podle kuchařky 

b.  podle ničeho 

c.  podle babiččina receptu 
 

Proč byl v pohádce O princezně na hrášku v posteli hrášek? 

a.  vypadl komorné z kapsy 

b.  donesla ho tam myška 

c.  aby se zjistilo, jestli je dívka opravdu princezna 
 

Kdo loupal perník z Perníkové chaloupky? 

a.  Jeníček 

b.  Mařenka 

c.  Větříček 
 

Co přinesla babička králi, aby porozuměl všem zvířátkům 
(Zlatovláska)? 

a.  rybu 

b.  úhoře 

c.  bílého hada 

 
Jak se jmenoval hlavní hrdina v pohádce Zlatovláska? 

a.  Jiřík 

b.  Honza 

c.  Petr 
 

Jak se jmenovala druţka motýla Emanuela? 

a.  víla Amálka 

b.  Maková panenka 

c.  Cibulová panenka 
 
 

 

Co vyrostlo Křemílkovi a Vochomůrkovi ze semínka, které 
zasadili? 

a.  fiala 

b.  bodlák 

c.  divizna 

 
Kdo byl kamarád včelky Májy? 

a.  Hop 

b.  Kasandra 

c.  Vilík 

 
Kdo pomohl Jiříkovi poznat Zlatovlásku? 

a.  včela 

b.  moucha 

c.  komár 

 
Jaký koţíšek měla princezna se zlatou hvězdou na čele? 

a.  medvědí 

b.  norkový 

c.  myší 
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Spojovačky 
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MAT 

 

SHREK 

 

PAT      

                                                              

7 TRPASLÍKŮ 

 

SNĚHURKA  

                                                       

VLK 

 

ČERVENÁ KARKULKA  

 

FIONA 

Spojuj obrázky s názvy pohádkových postav 
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