
Městská knihovna v Rožnově p.R. 
-soutěž pro děti  

POHÁDKOVÝ SVĚT KARLA ČAPKA 
 
 

 

 
1. Karel Čapek se narodil v   a) Malých Svatoňovicích 
                                               b) Hradci Králové 
                                               c) Pardubicích 
 
2. Jeho starší sourozenci se jmenovali    a) Vojtěška a Josef 
                                                                 b) Helena a Josef     
                                                                 c) Pavla a Jiří 
 
3. Napiš všechny knížky, které napsal pro děti 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

 
4.  Byl jeden pejsek, který byl věrný svému pánovi. Děda ho  brával všude s sebou. Našel     

ho jako štěně. Dokonce ho naučil i štěkat.  
Jednou se pejsek zatoulal a hledal cestu domů. Byla už noc a on si cestu krátil lesem. 
Zastavil se na pasece, kde viděl psí víly. Ty nejdříve tančily a pak si sedly vedle nejstarší 
víly a poslouchaly příběhy o psech a jejich stvoření. Když víla vyprávěla o velkém psím 
pokladu, náš pejsek vyběhl, ale rusalky se rozplynuly. No a od té doby psi hrabou, aby 
zjistili, kde je ten poklad. 
a) napiš, jak se pejsek jmenoval………………………………………………………….. 
b) jak se jmenovala celá pohádka………………………………………………………… 

 
5. V jedné pohádce se vypráví o vrabci Pepíku z Dejvic, který dělal moc chytrého a chtěl 

odletět na Riviéru. 
      Bohužel k moři nedoletěl, skončil v Kardašově Řečici, protože mu došly peníze. 
        
      Napiš , v které knížce tuto pohádku najdeš……………………………………………. 
 
 
6. V pohádkách K.Čapka najdeš i pohádku o kočce a princezně. Zapátrej a napiš, jak  

se kočka jmenuje ……………………………………………………………………… 
 
 

7. Loupežník z pohádkové knížky Karla Čapka loupil a přepadal, kde se dalo. 
Svého syna odvezl do klášterní školy, aby se naučil číst, psát a počítat. Navíc se z něho 
stal  hodný člověk. Po smrti svého otce měl pokračovat v loupežnickém řemesle.      
Vůbec se mu nedařilo. 
Napiš, jak se oba loupežníci  jmenovali ………………………………………………… 
 
 



8. Jednou jeden listonoš vybíral poštovní schránku a našel tam dopis bez adresy. Poprosil 
poštovní skřítky a ti mu dopis přečetli. Ale prozradili  jen, že je psaní od šoféra Frantíka  
pro nějakou Mařenku.  
a) napiš jak se listonoš jmenoval……………………………………………………….. 
b) jak dlouho nosil dopis pošťák po světě……………………………………………… 
 

 
9. Jeden kouzelník byl tuze dobrý kouzelník a v horách se svým pomocníkem Vinckem 

žil a čaroval. Jednoho dne se mu jeho oblíbená švestka, tedy pecka ze švestky, „šprajcla“ 
v krku. Nemohl pořádně dýchat, nadávat, prostě nemohl nic. I vyjel Vincek pro doktory. 
První byl u čaroděje doktor z Hronova, ale ten potřeboval ještě pomocníky. Tak se Vincek 
vydal  na cestu pro doktory z Úpice, Kostelce a Hořiček.                                          
Mezitím vyprávěl kouzelníkovi hronovský doktor různé  příběhy ze své ordinace. 
. 
Tvým úkolem je označit kolik pohádek doktor čarodějovi vyprávěl –                                  
a)     3 
b)    10          / označ správnou možnost / 
c)   4 
 
…. A jak se kouzelník jmenoval……………………………………………………. 

 
10. Určitě znáš knížku Devatero pohádek, podívej se do knížky a napiš počet pohádek, které 

napsal Karel Čapek. ……………………………………………………………………… 
 

 
11. Jedna z nejoblíbenějších českých dětských knížek, které „napsal a zakusil“ K. Čapek, 

vypráví třeba i o tom, jak se fotografuje pejsek nebo o psích zvycích. 
a) Víš, jak se knížka jmenuje? …………………………………………………………… 
b) Kdo knížku ilustroval? ………………………………………………………………… 

 
 
12. Určitě znáš pohádku „Jak pejsek s kočičkou pekli dort“. Napsal tuto pohádku             

Karel Čapek? 
a) ano 
b) ne 
 

 
13. Jaké zaměstnání měl tatínek Karla Čapka?  a) doktor 
                                                                            b) učitel 
                                                                            c) listonoš 
 
 
 
 
 

 
Jméno…………………………………………………………………………….. 
Škola, třída……………………………………………………………………….. 
 



Správné odpovědi: 
 
1.a 
2.b 
3.Devatero pohádek…., Dášeňka čili….. 
4.a - Voříšek 
   b – Pohádka psí 
5.Devatero pohádek 
6.Jůra 
7.Lotrando – otec i syn 
8.a – Kolbaba 
   b – rok a den 
9. c 
   kouzelník …. Magiáš 
10. 9 pohádek od Karla Čapka, 1 pohádka od Josefa Čapka – První loupežnická        
            pohádka 
11. a/ Dášeňka čili život štěněte 
      b/ Josef Čapek 
12. b 
13. a 


