
Městská knihovna Rožnov p.R. 
 

soutěž pro děti na únor 
 
 

KDO SI LUŠTÍ - NEZLOBÍ  
 
 

1. Na celém světě si děti rády čtou knížku o jednom malém štěňátku. 
    Pejsek je malý darebáček, nechce se mu spát a zlobí. Jeho maminka mu vypráví 
    pohádky o jiných pejscích - slavných i obyčejných Voříšcích. 
     
    a/ napiš, jak se knížka jmenuje.............................................................................. 
 
    b/ kdo knížku napsal............................................................................................... 
 
2. První knížka veršů tohoto básníka vyšla už před 20 lety. Jeho básničky jsou krátké 
    a ještě kratší. Jsou plné humoru a vtipu. 
    Napiš, jak se básník jmenuje.................................................................................. 
 
    Ukázka:   "Draku, draku, ty jsi vážně drak? 
                     Hudry, hudry, je to tak. 
                     A máš zuby dračí? 
                     Mám dva, to mi stačí."   .................... 
 
3. Jeden slavný vousatý herec napsal pohádky plné humoru, vtipu a ponaučení. 
    V pohádkách si vzal na mušku i lidské zlozvyky. Pohádky se rovněž dočkaly 
    i filmové podoby ( např. Tři veteráni, Lakomá Barka,...) 
    Napiš, jak se spisovatel jmenuje.............................................................................. 
 
4. Neposedný skřítek, zvědavý jako opička, trochu popleta, ale veliký dobrák. 
    Určitě víte, jak se jmenuje. Ale vašim úkolem bude označit jméno ilustrátora 
    ( toho, kdo skřítka namaloval).   a/ Václav Čtvrtek 
                                                       b/ Zdeněk Smetana 
                                                       c/ Josef Lada 
 
 
 
 
 
 
 
5. Jak se jmenuje knížka známého francouzského letce a spisovatele? 
    Je to vyprávění o malém chlapci z daleké planety, který se v africké 
    poušti setká s opuštěným pilotem, který opravuje havarované letadlo. 
    Kniha se jmenuje: a/ Zlatý princ 
                                  b/ Malý princ 
                                  c/ Princův sen 
 



 
6. Víte, že existují panáčci z formely, kteří dovedou báječná kouzla a umí 
    se změnit třeba ve Fantomase či slona? 
    A právě takovéhle neobyčejné kamarády získá malá Lucka. 
    
    a/ napiš, jak se kniha jmenuje........................................................................... 
 
    b/ označ, kdo knihu napsal:  1/ Ota hofman 
                                                  2/ Ondřej Sekora 
                                                  3/ František Hrubín 
 
 
7. Ošklivé káčátko ze stejnojmenné Andersenovy pohádky bylo doopravdy 
    mládětem:   a/ kachny domácí 
                        b/ husy divoké 
                        c/ labutě 
 
8. Tajemství spálené chaty, Tajemství ztracené kočky, atd. , to jsou knihy velmi  
    oblíbené spisovatelky pro děti. 
    Vašim úkolem je napsat její celé jméno (nápověda E.B.) .................................... 
 
 
9. Jak se jmenovaly hrdinky z knihy od E. Kastnera. Dvojčata, která se náhodně 
    setkala na dětském táboře a spiklenecky se dohodla na záměně? 
 
    Označ:     a/ Lenka a Leonka 
                     b/ Marta a Marie 
                     c/ Luisa a Lotka 
 
10. Němci, bratři Jacob a Wilhelm Grimové, se proslavili: 
         
      Označ:            a/ sbírkou pohádek 
                              b/ prvními pokusy o létání 
                              c/ výrobou aut  
 
 
11.  Astrid Lindgrenová napsala hodně knížek pro dětské čtenáře. 
 
       a/ napiš aspoň 2 názvy knížek........................................................................ 
 
            .................................................................................................................... 
 
       b/ kolik hlavních hrdinů bylo v té nejznámější knížce ( Děti z B.) 
 
                  - 6 dětí 
                  - 5 
                  - 3                      /správně označ/ 
....................................................................................................................................... 
 
 
Jméno, věk, škola, třída .......................................................................................... 



 
 
 
     


