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A) Odpověz na otázky ve větách: 
 

1. O čem vypravují příběhy Kocourkovských obyvatel? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Kdo byl František Hrubín? Uveď alespoň jednu jeho knihu pro děti. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. O kterém druhu ptáka se píše v knize Rybaříci v zátoce? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

4. Co si pamatuješ o spisovateli Karlu Poláčkovi? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

5. Které znáš ilustrátory? Připoj název knihy, kterou ilustrovali: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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6. Které postavy vystupují v knize Krakonoš a lyžníci? Kde se příběh odehrává? 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

7. a) Kde začíná děj ukázky z knihy Pavián mezi lidmi? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

b) Pamatuješ si některé pravidlo slušného chování, které bylo ve spojitosti s touto knihou 

probíráno? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

8. Jak se jmenuje hlavní hrdina knihy Poklad na ostrově? 

___________________________________________________________________________ 

 

B) Kvíz – vyber správnou možnost: 
 

1. Autorem knihy Bylo nás pět je: 

a) Karel Nováček 

b) Karel Poláček 

c) Pavel Doleček 

 

2. Rozdíl mezi pověstí a pohádkou je v tom, že pověst má: 

a) delší děj 

b) šťastný konec 

c) uvedena místa, kde se děj odehrává 

 

3. Louskáček byl zakletý: 

a) princ 

b) myší král 

c) čaroděj Darmoděj 
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4. Krakonoš vládne v pohoří, které se nazývá: 

a) Orlické hory 

b) Krkonoše 

c) Jeseníky 

 

5. Robinson Crusoe se odmala chtěl stát: 

a) pirátem 

b) lodním inženýrem 

c) lodníkem 

 

6. Autorem kreseb v knize Povídejme si děti je: 

a) Karel Čepek 

b) Karel Čapek a jeho bratr Josef Čapek 

c) Josef Čapek 

 

7. Komiks je: 

a) obrázkový příběh bez smysluplného děje 

b) obrázkový příběh doprovázený textem 

c) obrázkový příběh plný násilí a rvaček mezi hrdiny příběhu 

 

8. Poezie může být psána: 

a) pouze pro děti do 11 let 

b) pouze pro dospělé od 16 – 22 let 

c) ve verších 

 

9. Děj knihy Tajemství křišťálové jeskyně se odehrává: 

a) v podzámčí tajemného hradu 

b) podzemí blízko tajemného hradu 

c) pod hradem u tajemného zámku 

 

10. Děj opery Louskáček zhudebnil: 

a) Nikolaj Rimskij Korsakov 

b) Antonín Dvořák 

c) Petr Iljič Čajkovskij 
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C) Osmisměrka: 
Jak se nazývá souhrn všech zaznamenaných textu na světě? 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Slova k vyškrtání: 

 

AKAŠU, AKTÉR, AORTA, BULHAR, BYDLA, COULY, ČESLO, DOLAR, DONACE, 

EROZE, FIRMY, IKONY, INTAKTNÝ, IONTY, JASNO, KAVKY, KBELÍK, KLAUN, 

KLECE, KOSTI, KYČLE, KYKLOP, LECCOS, MEDIA, MELASY, MENŠINY, MLSÁK, 

MYČKA, NÁVRT, NYLON, ODDAT, ODKAZ, ODSUN, OMÁČKA, ORLÍK, OŠATKY, 

POUŠŤ, POŽÁR, PUKÉT, REKCE, ROURA, ŘETĚZ, SPOLU, STÍNKA, ŠOHAJ, ŠTOLY, 

TLÁPA, TLOUK, TREND, VLYSKY, VYHODIT, ZÁKAZ, ZNÁMOST. 
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D) Odpověz správně: 
Odpověz správně na tyto věty. Zakroužkuj si ve sloupečku správné písmeno a napiš jej do 

tajenky. V tajence zjistíš, jak se nazývá město, ve kterém je muzeum knihy. 

 

Otakar Batlička psal dobrodružné příběhy, které sám na svých cestách prožil či slyšel 

vyprávět. 

Ž          ano      Š          ne 

 

Jaroslav Foglar napsal knihu 

T Chata v Jezerní rokli    Ď Chata v Jezerní kotlině 

 

Alois Jirásek popisoval českou historii. Napsal i 

Á Staré pověsti české    O Staré pověsti Hradčanské 

 

Josef Lada se vedle psaní věnoval také 

M malbě do omítek starých domů  R ilustrování  

 

Ilustrace je 

D kresba v komiksu    N doprovodný obrázek k textu 

 

Karel Poláček působil nejen jako spisovatel, ale i jako 

A novinář     E politik 

 

Osudy dobrého vojáka Švejka napsal 

Z  Svatopluk Čech    D Jaroslav Hašek 

 

Audiokniha je  

S  kniha načtená do digitální podoby  Z  kniha o moderních technologiích 

 

Jak se humorně nazývá člověk, který miluje knihy a stále čte 

Ó knihožrout     Á knihomol 

 

Autorem Špalíčku pohádek a říkanek je  

Z  František Hrubín    R František Kožík 

 

Karel Čapek v knize Dášeňka čili život štěněte použil k dokreslení příběhů 

A fotoaparát     I dřevoryt 

 

Nositelem Nobelovy ceny za literaturu je v české literatuře pouze básník 

N František Halas    V  František Seifert 

 

Knihu si mohu zapůjčit  

P v knihkupectví    O v knihovně 

 

Ke knihám se chováme  

U šetrně       D nepřiměřeně 
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Kvíz – metodika a řešení: 

 

A) Odpovědi na otázky: 

Všechny odpovědi lze nalézt na předchozích 17 listech. 

 

B) Kvízové otázky: 

1b), 2c), 3a), 4b), 5c), 6c), 7b), 8c), 9b), 10c) 

 

C) Osmisměrka  
 tajenka LITERATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Odpověz správně: 

tajenka – Muzeum knihy je ve Ždáře nad Sázavou. 

 


