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DRUHÁ POHÁDKA LOUPEŽNICKÁ – KVÍZ
1.Starý loupežník Lotrando mířil na svou oběť pistolí širokou jako:
F) klacek
T) hmoždíř
S) trumpeta

2. Svého synka dal na studia do kláštera
V) Benediktínů
S) Františkánů
Í) Dominikánů

3. Ze staré české mince zvané TOLAR vznikl název pro platidlo užívané dodnes např. v USA. Jde o:
M) frank
A) libru
O) dolar

4. Pacholek loupežníka Lotranda se jmenoval:
U) Vincek
T) Tonda
Ě) Francek

5. Slovo, které se významen nejvíce blíží ke slovu „taškář“ je :
N) brašnář
C) vtipálek
Š) pokrývač

6. Čapkova pohádka o Lotrandovi je situována do krajiny v okolí:
Ů) Českých Budějovic
L) Břeclavi
H) Trutnova

7. Trhovnice, jejíž vůz přepadl Lotrando, řadila nadávky určené mladému loupežníkovi:
E) nahodile

Y) podle abecedního pořádku
A) podle počtu písmen ve slově

8. S výrazy jako „Goliáš“, „Herodes“, „Jidáš“, „Kain“ , se můžeme setkat:
T) v Bibli
L) ve starých řeckých bájích
P) v pohádkách

9. Placení „mýtného“ v jeho původní podobě neznáme. Jeho pozůstatek se nám:
D) zachoval v podobě placení pokuty dopravní policii
Ů) nezachoval v žádné podobě
R) zachoval v podobě placení dálniční známky

10. Slovo souznačné ke slovu „MEŠEČEK“ není:
H) pytlíček
O) brašna
D) váček

11. Ve které z vět se skrývá název českého města NÁCHOD?
S) To vše se stalo o Lotrandových šestých narozeninách, od kterých uplynola již dlouhá doba.
Á) Tak tedy druhého dne číhal mladý Lotrando se svým tenkým kordiskem na silnici.
Š) Mladý Lotrando vystoupil z úkrytu a hluboce smekl.

12. Přepadený pláteník se vydával za:
P) raubíře Zelenku
T) Krvavého čepelku
Ř) hrdlořeza Koudelku

13. Které přísloví nejlépe vystihuje tuto pohádku?
Ů) Komu se nelení, tomu se zelení.
Ě) S poctivostí nejdál dojdeš.
Í) Za dobrotu na žebrotu.

TAJENKA: Teď strašná loupežnická banda
pod vedením Lotranda
v jeskyni tě pohostí
a žasne nad ………………………………………………………………………………………..

