
ČTEME VŠICHNI  
 

Toulavé boty  aneb Znáš svou republiku ??????? – znalostní kviz pro děti 
……………………………………………………………………………………. 
 
1. „Kanada po česku“ – nedostanete se tam však ani letadlem ani lodí – z Prahy jsou to do 

„Kanady“ jen dvě hodiny jízdy autem. Leží totiž u rakouských hranic. 
Tvým úkolem bude správně označit město, které můžeš při cestování po České Kanadě 
navštívit. 
A/ Slavonice 
B/ Boskovice 
C/ Beroun 
 

2. Jedna zoolgická zahrada patří k největším a nejkrásnějším zoologickým zahradám  
v Evropě. Je zároveň jedinou zahradou v naší České republice, která nabízí tzv. SAFARI, 
tedy jízdu mezi exotickými zvířaty. 
V kterém městě tuto ZOO najdeme ? 
A/ Jihlava 
B/ Ostrava 
C/ Dvůr Králové 
 

3. Všichni víme, že naše hlavní město je Praha. Při návštěvě se nezapomeneme projít po  
Karlově mostě, protože je nejznámější. Dovedli byste však určit, který most byl jeho 
předchůdcem? Poradím vám, že byl pojmenován po manželce Vladislava II. 
A/ Anežčin most 
B/ Juditin most 
C/ Markétin most 
 

4. Který ze známých hradů se nachází na Moravě? 
A/ Karlštejn 
B/ Buchlov 
C/ Bojnice 
 

5. U kterého města / nejblíže / leží zoologická zahrada Lešná? 
A/ u Opavy 
B/ u Hradce Králové 
C/ u Zlína 
 

6. V které části naší republiky si můžeš zaplavat ve Vranovské přehradě? 
A/ jižní Morava 
B/ východní Čechy 
C/ západní Čechy 
 

7. Jedno město v našem okolí bylo v historii napadeno tatarskými bojovníky. Podle pověsti 
Tataři uřezávali zajatcům uši. Víš, které město to je? 
A/ Hukvaldy 
B/ Štramberská Trůba 
C/ Příbor 
 



8. Jistě pro vás nebude obtížné určit správný název středočeského kopce s nadmořskou  
výškou 639 m, který se dostal i do českých pověstí a je v případě ohrožení naší země 
poslední nadějí. Tato bájná „kasárna“ jsou údajně ukryta v hoře: 
A/ Planík 
B/ Blaník 
C/ Blatník 
 

9. Tanečnice, Maměnka a Libušín jsou známé stavby v Beskydech. Víte, kde tyto budovy  
najdete? 
A/ na Radhošti 
B/ na Pustevnách 
C/ na Lysé hoře 
 

10. Česká republika nesousedí s… 
A/ s Rakouskem 
B/ s Maďarskem 
C/ se Slovenskem 
 

11. Druhým největším městem po Praze je : 
A/ Plzeň 
B/ Ostrava 
C/ Brno 
 

12. Potkat bílou paní Perchtu nebylo jen tak. Nenosila jen smůlu – záleželo na barvě jejich   
rukaviček. Pokud byly bílé, věštily svatbu, zato černé přinášely smrt.  
V noci ji lze vidět na hradě: 
A/ Rožmberk 
B/ Rožnovec 
C/ Pražský hrad 
 

13. Nejdelší řekou Česka je : 
A/ Morava 
B/ Sázava 
C/ Dunaj 
 

14. Která řeka pramení v Krkonoších? 
A/ Vltava 
B/ Morava 
C/ Labe 
 

15. Jak se jmenuje jeden renesanční zámek s červenou fasádou a je na ostrově uprostřed 
Rybníka. Natáčela se zde pohádka o Zlatovlásce /“Zlatovlásko, krásko, chce tě…/. 
A/ Červená Lhota 
B/ Hluboká 
C/ Kardašova Řečice  
 
 
………………………………………………………………………………………………. 
jméno, třída, škola + adresa 
 


