8-Kdo pomohl Jiříkovi najít Zlatovlásku mezi
sestrami?

1-Jak se v pohádce ,,Boháč a chudák“ hodný
chudý chasník zbavil bídy?
a) Lstí ji přiměl skočit do lahvičky a
lahvičku zakopal
b) Předal ji tajně bratrovi
c) Uprosil ji, aby šla jinam
2-V pohádce ,,Zlatovláska“ přinesli krkavci
Jiříkovi:

a)čmelák
b)moucha
c)vosa
9-Co měl v pohádce ,,Dlouhý, Široký a
Bystrozraký“ zlý černokněžník kolem těla?

a)náhrdelník

a)3kožené opasky

b)prsten

b)3železné obruče

c)živou a mrtvou vodu

c)3silné provazy

3-Co měl přinést Plaváček králi, aby si
zasloužil princeznu?

10-V pohádce ,,Neohrožený Mikeš“
proměnil zlý čaroděj nejmladší princeznu

a)3zlatá pírka

a)v kámen

b)3zlatá jablka

b)strom

c)3zlaté vlasy děda Vševěda

c) vousatého skřeta

4-Co nesměl Bajaja dělat?

11-Co rostlo v pohádce ,,Pták ohnivák“ na
stromě

a) tančit
b) mluvit
c) chodit

a)zlatá jablka
b)zlaté hrušky

5-Co přinesl tatínek Popelce z cesty?

c)zlaté švestky

a) oříšky
b) jablíčka
c) květiny

12-Jak se jmenoval
v pohádce,,3veteráni“?

6-Co musela malá mořská víla dát
čarodějnici, aby mohla být s princem
a) vlasy
b) hlas
c) zlato
7-Co nedokázal čert v pohádce ,,O chytré
princezně?
a)vytvořit krásnou zahradu

c)princezně
natáhnout vlasy

bezbolestně

b)olivovník
c)frňákovník
13-Kdo dovedl Jaromila v pohádce ,,Jak
Jaromil k štěstí přišel“ do čarovné zahrady
a)barevný ptáček

c)pohádkový dědeček
vytrhnout

a

strom

a)banánovník

b)myška

b)postavit kašnu

kouzelný

14-V co proměnila čarodějnice prince
pohádce ,,O labuti“
a) V rybu
b) V zajíce
c) V labuť
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Štaflík a Vochomůrka
Tom a Čmelda
Bolek a kočička
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