A jako…Amálka

H
otázka č.1

Spí na peci, maminka mu zabalí ranec buchet a pošle ho do
světa, obvykle zabije draka a dostane princeznu za ženu…jak
se jmenuje?

otázka č.2

Harry Potter, jaké je jméno jeho kamarádky
a jaké je jméno sovy?

doplňující otázka pro obě skupiny

Václav Čtvrtek napsal knížku pro nejmenší čtenáře o obrovi
a mužíčkovi Tancibůrkovi, jak se jmenuje obr?
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CH
otázka pro obě skupiny

Jak se jmenuje pohádka, ze které je ukázka?
Dobře tedy, když je tvá dcera tak chytrá, ať přijde zítra ke mně, ale
ať to není ani ve dne ani v noci, ani ustrojená ani nahá, ani pěšky ani
na voze."
To byl chalupníkovi zase kámen na srdce.
"Milá Manko," řekl, když přišel domů, "tys to pěkně spravila,
prokurátor nechtěl věřit, že to mám ze své hlavy, já musel povědět,
co jsem věděl, a nyní máš k němu přijít, ale nemá to být ani ve dne ani
v noci, nemáš být ani nahá ani ustrojená a nemáš přijít ani pěšky ani na
voze!"
"Nu, to je toho, jen nechte, však já to vyvedu."
O dvou hodinách s půlnoci Manka vstala, vzala režný, velmi řídký žok,
oblékla ho na sebe, na jednu nohu vzala punčochu, na druhou naboso
střevíc, a když bylo ke třetí hodině, mezi dnem a nocí, sedla na kozu a
napolo pěšky, napolo po jezdecku do města se dostala. Pan prokurátor
se koukal z okna a Manku již očekával. Uviděv, že tak dobře svou
úlohu provedla, vyšel ji naproti a pravil: "Nyní vidím, že jsi vtipné
děvče, chceš-li, vezmu si tě za ženu."
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I
otázka č.1

Jak se jmenuje maminka Dášeňky?

otázka č.2

Malíř, který kreslí obrázky do knih je…I
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J
otázka č.1

Kdo unesl Smolíčka?

doplňující otázka

Jméno psa paní Kadrnožkové.

otázka č.2

Jak se jmenuje hlavolam z knihy Záhada hlavolamu.

doplňující otázka

Autorem Starých pověsti českých je …

