Pojďte si projít hromadou českých filmových pohádek a zkusit jací jste
POHÁDKOVÍ ZNALCI!
1. Čeho se bojí čerti v pohádce „S čerty nejsou žerty“?
a) Stříbra
b) Peří
c) Vlčí oháňky
2. Z jaké pohádky je tento obrázek?
a) Čertova nevěsta
b) Čertí brko
c) Nejlepší přítel

3. Ve které pohádce zaznělo: „Pěkně jsem dnes s králem pro
mládenečka šibeničku smluvila.“
a) Kouzelný měšec
b) Pták Ohnivák
c) Nesmrtelná teta

4. V co proměnila Saxana učitelský sbor?
a) V králíky
b) V netopýry
c) V holuby
5. „Prosím vás a teď se mi hodinku nehýbejte, ať nejste rozmazaný.“ je text z jaké pohádky?
a) Tři bratři
b) Princezna se zlatou hvězdou na čele
c) Jak se budí princezny
6. Kde bylo řečeno: „Páni! A do týhle rodiny já se mám přiženit. Tatíček
nemůže vidět krev, a tak pořádá popravy.“
a) Šíleně smutná princezna
b) Pyšná princezna
c) Jezerní královna
7. Ze které pohádky je tento snímek?
a) Princezna ze mlejna
b) Dešťová víla
c) Byl jednou jeden král

8. Pod jakým stromem se sešli tři veteráni ve stejnojmenné pohádce?
a) Pod fíkovníkem
b) Pod ušákovníkem
c) Pod frňákovníkem
9. Jaké daně neměl zaplaceny uhlíř v pohádce Pyšná princezna?
a) Daně za loňský rok
b) Daně z přidané hodnoty
c) Daně na příští rok

10. Jak se jmenovala Popelčina sova?
a) Rozárka
b) Rézinka
c) Rituška
11. Z jakého filmu je tento obrázek?
a) Šťastný smolař
b) Princové jsou na draka
c) Pravda a lež

12. Jak se jmenoval loupežník v pohádce Hrátky s čertem?
a) Lotrando
b) Bulis
c) Sarka Farka
13. Co ukradl Prcek Moraně ve Svatojánském věnečku?
a) Kouzelný měšec
b) Kouzelný plášť
c) Kouzelný klobouk
14. Jak znělo zaklínadlo v krávu – Dívka na koštěti?
a) Dexempo vederex
b) Dexempo krumplex
c) Dexempo multo šunkoplex
15. Jakou moc měla šupina od vodníka z Princezny ze mlýna?
a) S ní můžeš běhat po hladině rybníka
b) S ní se staneš jakoukoliv rybou
c) S ní dýcháš pod vodou

16. V jakém přestrojení přijde král Miroslav do království v Pyšné
princezně?
a) Za kuchaře
b) Za muzikanta
c) Za zahradník
17. „Prej seš pěknej matla.“ zaznělo ve které pohádce?
a) O dvanácti měsíčkách
b) Anděl Páně
c) Tajemství staré bambitky
18. Která pohádka je na obrázku?
a) Království potoků
b) Královský slib
c) Král ozvěny

19. Jak se jmenovali vyslanci sultána v pohádce Lotrando a Zubejda
a) Pankrác, Servác, Bonifác
b) Hálí, Bélí, Zélí
c) Ahmed, Alí, Aladin
20. Ze které pohádky je: „Jedno jediné soustíčko a našinec by řekl, že
spořádal půl prasete.“?
a) Obušku, z pytle ven!
b) S čerty nejsou žerty
c) Mrazík
21. Ve které pohádce uslyšíme hlášku: Našli moji rádcové, našli, našli?"
a) Byl jednou jeden král
b) Pyšná princezna
c) Princezna se zlatou hvězdou na čele

22. Ve které české pohádce zazní slavná věta: „Královské dělení.“
a) Třetí princ
b) Deváté srdce
c) Královský slib
23. Ve které oblíbené pohádce padla poznámka: Chceš-li udělat ze
starého muže blázna, dej mu mladou ženu!
a) Hrátky s čertem
b) S čerty nejsou žerty
c) Z pekla štěstí
24. Z jaké pohádky je tento obrázek?
a) Král sokolů
b) Princezna se zlatým lukem
c) Boháč a chudák

25. Ze kterého oříšku jsou tyto Popelčiny šaty?
a) Z prvního
b) Z druhého
c) Ze třetího
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HODNOCENÍ
25 – 20 bodů:
Získali jste titul „Pohádkový král“! Milujete pohádky, a to je super!
19 – 14 bodů:
Dobrý výsledek! Pohádky máte rádi a spoustu věcí si z nich pamatujete.
13 – 7 bodů:
Celkem slušný výsledek! Proti pohádkám asi nic nemáte, jste soutěživí.
6 – 0 bodů:
No, no jo no!
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…postaráme se o váš volný čas

