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Závěrečný kvíz 

 
1. Co je to komiks? 

a) obrázkový příběh 

b) detektivní příběh 

c) příběh s třemi obrázky 

 

2. Pověst: 

a) končí vždy dobře 

b) má část příběhu podloženou pravdou 

c) je celá pravdivá 

 

3. Marie Poledňáková nenapsala knihu: 

a) Jak dostat tatínka do polepšovny 

b) Jak Anděla viděla anděla 

c) Jak vytrhnout velrybě stoličku 

d) Jak se hroši koupou 

 

4. Autor Vojtěch Steklač napsal knihu: 

a) Metráček 

b) Pekelná třída 

c) Kouzelná třída 

 

5. Básník Jiří Žáček napsal kromě básní také: 

a) kuchařku 

b) autoatlas Za básničkou po Čechách 

c) Slabikář 

 

6. Josef Lada maloval a žil: 

a) v Hrusicích 

b) v Praze 

c) v Mnichovicích u Prahy 

 

7. Televizní seriál Kamarádi se odehrává: 

a) v Praze – Libni 

b) v Praze – na Malé straně 

c) v Praze – Holešovicích 

 

8. Špalíček je: 

a) název točeného salámu 

b) název knihy s verši a pohádkami 

c) dřívko do dveří 
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9. V knize Směr Červený újezd vystupuje pes: 

a) Alan 

b) Holan 

c) Azor 

 

10. Jaký je rozdíl mezi pohádkou a pověstí? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

11. V knize Přátelé zeleného údolí vystupuje hajný: 

a) Holina 

b) Horník 

c) Horyna 

 

12. Antonín Dvořák zhudebnil: 

a) Rusalku 

b) Vílu 

c) Divoženku 

 

13. V knize Škola není holubník je příběh zamotaný díky: 

a) ovečkám 

b) králíkům 

c) kozám 

 

14. Eduard Štorch působil jako: 

a) historik, učitel a spisovatel 

b) učitel, spisovatel a vydavatel 

c) spisovatel, archeolog a ornitolog 

 

15. Kdo napsal Rychlé šípy? 

_________________________________ 
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16. Každý správný čtenář ví, že (viz tajenka) 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Slova k vyškrtání: 

ALKOVNA, ATOL, BIOTIT, 

BRAŇ, BÝCI, DCERA, 

GLACIÁL, GRIF, HEMATURIE, 

IONY, JOLA, KAKAO, KASA, 

KLENOTY, KONCOVKA, 

LHÁŘ, LIBRA, MANIKÝRA, 

MANŠESTR, OBCHOD, ORAN, 

ORLI, PAPÁ, PATRIOT, PÍPA, 

POEZIE, POTÁPĚT, 

PRAVOMOC, RADA, ROCO, 

ROMANCE, SPROPITNÉ, 

TELATA, TCHÝNĚ, ÚLOHA, 

VLNA, VÝTAHY. 

 

 

17. Napiš si seznam knih, které jsi v letošním roce přečetl(a): 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

18. Která knížka je tvoje nejoblíbenější? Proč? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Závěrečný kvíz – řešení: 

 

1. a, 2. b, 3. d, 4. b, 5. c, 6. a, 7. b, 8. b, 9. a, 

10. V pověsti je část pravdivá (alespoň místo, na kterém se děj odehrává), 

11. c, 12. a, 13. c, 14. a, 15. Jaroslav Foglar, 

16. Tajenka – čtení je zábava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. – 18. úkol – individuální hodnocení 

 


