
Městská knihovna v Rožnově p.R. 
 

NAMÁHEJ SI HLAVI ČKU MAKOVIČKU 
 

- sout ěž pro d ěti od 7 do 12 let 
 

 
1. František Nepil je autorem knížky, jejimž hrdinou je: 
    a/ Maxipes Fík 
    b/ Baryk 
    c/ Štaflík a Špagetka 
    d/ Bella 
 
2. Kdo z následujících hrdinů nebydlel v Bullerbynu: 
    a/ Olle 
    b/ Lisa 
    c/ Olsa 
    d/ Bosse 
 
3. "Halí belí, halí belí, já mám slona pod postelí" .... autorem této básničkové ukolébavky je: 
    a/ Jan Vodňanský 
    b/ Jiří Žáček 
    c/ Lubomír Feldek 
    d/ Milena Lukešová 
 
4. Kterou z následujících postaviček nestvořil Václav Čtvrtek: 
    a/ Rákosníček 
    b/ Víla Amálka 
    c/ Křemílek 
    d/ Manka 
 
5. Který z následujících autorů je autorem básně "Znám křišťálovou studánku" 
    a/ Jan Čarek 
    b/ František Hrubín 
    c/ Josef Václav Sládek 
    d/ František Branislav 
 
6. Kdo nebo co je Rampepurda? 
    a/ malá čarodejnice 
    b/ šmoulí vesnice 
    c/ pomocnice v domácnosti 
    d/ skřítek 
 
7. Kam jel Honzík poprve sám: 
    a/ do Lhoty 
    b/ do Bartošovic 
    c/ do Koníkovic 
    d/ do Pětipes 
 
 



8. Které ze jmen nepatří kočičímu hrdinovi: 
    a/ Mikeš 
    b/ Bambulka 
    c/ Modroočko 
    d/ Damián 
 
9. Který z následujících hrdinů nepatří do stejné knihy: 
    a/ Kasandra 
    b/ Vilík 
    c/ Pytlík 
    d/ Mája 
 
10. Kde prožívala Alenka svá dobrodružství: 
    a/ v zemi skřítků 
    b/ v zemi pohádek 
    c/ v říši snů 
    d/ za zrcadlem 
 
11. Co určitě nedali do dortu pejsek a kočička: 
    a/ okurku 
    b/ chleba 
    c/ kost 
    d/ syrečky 
 
12. Kdo nebyl kamarádem medvídka Pu: 
    a/ prasátko 
    b/ veverka 
    c/ oslík 
    d/ drak 
 
13. Pohádky obvykle končí dobře. Ne tak Sněhurka. Co se jí stalo? 
    a/ rozvál ji vítr jako chmíří 
    b/ roztála na slunci jako sníh 
    c/ sežral ji zlý vlk 
    d/ vzal si ji princ za manželku  
 
14. V pohádce "S čerty nejsou žerty" byla nehodná princezna: 
    a/ Fridolína 
    b/ Adélka 
    c/ Angelína 
    d/ Čančalína 
 
15. Vynálezce ze Čtyřlístku je: 
    a/ Pinďa 
    b/ Myšpulín 
    c/ Špulín 
    d/ Bobík 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Jméno, škola, věk: 
 


