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 Vypracuj přiložený pracovní list – na závěr posílám Pohádkový test 

 

Milí žáci, přeji Vám krásné prožití prázdnin!   
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TEST - Děti, jak dobře znáte pohádky? 

1. Co říkala Popelka holoubkům?  

 Ne abyste mi tu nadělali, teď jsem vytřela!  

 Holoubci moji milí, pomůžete mi?  

 Už vám nenasypu, střecha je od vás celá zelená!  

2. Co se mohlo ozývat z věže, kde spala Růženka, když se k ní princ 
prosekával šípkovými růžemi?  

 Chrrrr, pšššš...  

 Makej, makej!  

 Pomoc, ach, pomoc!  

3. Co říkal Děd Vševěd matce, když pojal podezření, že v místnosti 
nejsou sami?  

 Čichám, čichám člověčinu!  

 Koho to schováváš za odpadkovým košem?!  

 Zdá se, že jsme odposloucháváni!  

4. Co nabízeli trpaslíci Sněhurce a co jim na to ona odpověděla?  

 Zůstaň u nás, budeš zametat, přebírat hrách a někdy i čočku. - Zůstanu a 
ráda.  

 Zůstaň u nás, budeš nám vařit, prát, postýlky stlát. - To tak, to by se vám 
hodilo skrčkové líní!  

 Zůstaň u nás, budeš nám vařit, prát, postýlky stlát. - Zůstanu a ráda.  

5. Co volal nešťastný Smolíček, když ho odnášely jeskyňky?   

 Za hory, za doly, já nechci do školy, kam mám utéct? Smolíčka pacholíčka 
učitelky do třídy nesou!  

 Za hory, za doly, mé zlaté parohy, kde se pasou? Smolíčka pacholíčka 
jeskyňky pryč nesou!  

 Za hory, za doly, mé zlaté jeskyňky, kde se pasou? Smolíčka pacholíčka 
jeleni pryč nesou!  



6. Co říkal Jiřík, když si prohlédnul dvanáct panen, které vypadaly 
jedna jako druhá?   

 Tahle panna to není - ta taky ne - ta taky ne - tahle je Zlatovláska! Tuto 
dceru mi dej!  

 Za horou, za dolem, leží mísa s tvarohem. Kdo nechce jít z kola ven, ten 
dostane bač-ko-rem! Tuhle mi dej!  

 No pane králi, dívky tu máte pěkné, ale pořád tu bzučí nějaké mouchy. 
Půjdu raději o dům dál.  

7. Co řekl čaroděj princi, jenž k němu právě přišel do železného 
hradu s Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým?  

 Vím, proč jsi přišel, tuto královnu chceš odtud odvést. Herež, budiž tak, 
vem si ji, jestliže ji po tři noci dovedeš uhlídat, aby ti neušla.  

 Jéé, vy jste legrační, hlavně ten tlusťoch, no to mě podržte, hi, hi, hi!!!  

 Už ať jste pryč! Dlouhý mi srazil střechu, pod Širokým se propadla podlaha 
a Bystrozraký propálil koberec!  

8. Co říkala matka, když hrneček, co uměl vařit kaši, přetékal?  

 Jejku, jejku, musím si rychle dojít pro návod!  

 Kde to má ten čudlík na vypínání?! Nebo to je na dálkový ovládání?  

 Ach ta nešťastná holka, co to přinesla? Já jsem si hned pomyslila, že to 
nebude pro nic dobrého!  

9. Co zpívali dědeček a babička u liščí nory, v níž zrovna přebýval i 
jejich Budulínek?  

 Máme rozladěné housličky a prasklý bubínek, tohle nám s nástroji udělal 
Budulínek!  

 Máme jedny housličky a pěkný bubínek, jsou tam čtyři lištičky, pátý 
Budulínek.  

 Rolničky, rolničky, kdopak vám dal hlas? Kašpárek maličký, nebo děda 
Mráz?  

10. Co říká Otesánek mamince?  

 Mámo, dneska jen tři knedlíky, jsem přejedený!  

 Mámo, nic mi nedávej, držím krabičkovou dietu!  

 Mámo, já bych jedl!   


