
Otestujte sa s nami  

Detská klasika – svetoví autori  

 

1. otázka 

 

Treba túto mladú dámu vôbec predstavovať? Dám vám indíciu: býva vo Vile Vilôčke, má 
koňa Alfréda a... viac už neprezradím. 

Spomeniete si na meno autorky a názov knižky, opisujúcej jej šibalstvá?   

 

 

 

2. otázka 

Volajú sa kratuľkovia alebo fafrni. Sú maličkí, no zažívajú neuveriteľné dobrodružstvá: 
zostroja vzdušný balón, na ktorom letia do neznámych krajín, vozia sa na sódovkovom 
aute, oberajú ovocie, ktoré je v porovnaní s nimi neúmerne veľké. Skrátka, poradia so 
všetkým. Niektorí sú aj veľmi talentovaní: Tubôčka je maliar, Balalajka hudobník... 
Všetkých lieči lekár Pilulka.  

Zdajú sa vám tieto mená povedomé? Tak skúste zaloviť v pamäti, ktorý ruský 
autor ich vymyslel a ako sa volá knižka, kde ich nájdete. 

 

 



3. otázka 

 

 

K obrázku tejto známej postavičky už hádam netreba dodávať nič.  

Spoznali ste hrdinu a pamätáte si jeho autora? 

 

 

 

 

4. otázka 

Tento príbeh sa stal na Ostrove princa Eduarda, v dedinke Avonlea. Matej a Marilla 
Cuthbertovci sa rozhodnú, že si adoptujú chlapca, ktorý by im pomáhal. Avšak v sirotinci 
sa stal omyl a na stanici Mateja čakalo ryšavé dievčatko s bohatou fantáziou. Jeho meno 

je Anna Shirleyová. Matej si ju hneď obľúbi, no Marilla chce Annu vrátiť naspäť do 
sirotinca.  

Ak chcete vedieť, ako to celé dopadlo, viete, po ktorej knihe máte siahnuť? 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Ostrov_princa_Eduarda


5. otázka 

Tento príbeh rozpráva Axel, mladý synovec známeho geológa a mineralóga. 
Profesor Lidenbrock spravil veľký objav - v antikvariáte našiel starú knihu, v ktorej bol 
vložený kódovaný latinský text. Axelovi sa ho podarilo šťastnou náhodou rozlúštiť. 
Dozvie sa, že islandský alchymista Arne Saknussemm zo 16. storočia našiel cestu do 
stredu Zeme, ktorá vedie cez jednu z najväčších islandských sopiek. Axelov strýko sa 
rozhodne, že sa na túto cestu spolu s Axelom vydajú, a sprievodcu na tejto expedícii im 
robí Hans.  

Zalovte v pamäti a skúste si spomenúť na meno známeho francúzskeho autora i na 
názov jedného z jeho najznámejších diel. 

(Pomôcka: Tento fantastický príbeh, plný dobrodružstiev, bol aj sfilmovaný.) 

 

 

 

 

 

6. otázka 

Hlavným protagonistom tejto románovej série je Tomasz, historik umenia, ktorý je 
zároveň amatérsky detektív, dobrodruh a hľadač pokladov. Známejší je však pod svojou 
prezývkou, ktorú získal podľa svojho - na prvý pohľad – čudáckeho auta, ktoré zostrojil 
jeho strýko Gromillo, známy vynálezca. Divná kapota jeho vehikla skrýva tajomstvo - 
motor z Ferrari 410 Super America, takže keď dupne na plyn, metaforicky povedané – 
takmer trhá asfalt. A aby to bolo ešte zaujímavejšie, Gromillo vybavil auto rôznymi 
vylepšeniami, ktoré umožnia jeho tragaču ešte aj plávať po vode ako čln. Okrem 
napínavého dobrodružného čítania a detektívnych zápletiek môžete v týchto príbehoch 
nájsť aj zaujímavé historické témy.  

Pamätáte si prezývku hlavného hrdinu alebo názov niektorej kníh z tejto 
románovej série? 

(Pomôcka: Knihy s príbehmi tohto hrdinu od známeho poľského spisovateľa vydávalo 
kedysi vydavateľstvo pre deti a mládež Mladé letá v edícii STOPY.)  

 

 

 

 

 

 



7. otázka 

Na samom začiatku tejto detektívnej série je trojica chalanov, ktorí si založia vlastnú 
pátračskú firmu. Ich prvým prípadom sa stane hľadanie starobylého opusteného zámku 
hrôzy, ktorý potrebuje slávny režisér Alfréd Hitchcock na natáčanie filmu. A tak Jupitera, 
Petra a Boba zavedie ich pátranie do zámku, kde už dvadsať rokov nikto nebýva 
a ozývajú sa z neho strašidelné stony, kvílenie a vrieskanie. Niektorí nezvaní návštevníci 
videli modrý prízrak, ktorý hrá na starom organe, a hmlu strachu, ktorá v ľuďoch 
vyvoláva hrôzu. Chalani sa snažia vypátrať, čo sa v zámku deje...  

Prvé vydanie tohto mierne hrôzostrašného príbehu v origináli (v angličtine) vyšlo 
v roku 1964. Odvtedy bolo preložené do mnohých jazykov a vydané vo viacerých 
reedíciách. Vybavil sa vám už názov tejto detektívnej trojice?  

 

 

 

 

8. otázka 

 

Takto Walt Disney zobrazil hlavného hrdinu nesmrteľnej rozprávky, ktorý mal 
zvláštne poznávacie znamenie – vždy, keď klamal, narástol mu nos. Viete, ako sa 
volal a aké bolo meno spisovateľa, ktorý ho vymyslel? 

 

 

 

 



9. otázka 

Vo svojej starej zásterke niesla množstvo zápaliek a jeden balíček ešte držala v ruke. Po 
celý deň od nej nikto nič nekúpil. Chodila po uliciach hladná, premrznutá a vyzerala, 
chúďa, veľmi úboho. V rohu medzi dvoma domami sa učupila a napriek tomu, že jej bolo 
zima, sa neodvažovala ísť domov. Totiž ani jediný balíček zápaliek dosiaľ nepredala... 
Istotne by ju otec vybil. A doma je tiež zima, veď majú sotva strechu nad hlavou a fúka 
tam, hoci najväčšie diery vypchali senom a handrami. 

Úbohé dievča oziabali ruky i nohy. Ako dobre by jej urobilo aspoň teplo jedinej zápalky! 
Keby sa len smela odvážiť a vytiahnuť jedinú a zapáliť ju o stenu! Konečne vybrala 
jednu. Škrk! Ako to sršalo a planulo! Keď dieťa nad ňou držalo prsty, vypúšťala zápalka 

teplú žiaru ako malé svetielko. A aké to bolo zvláštne svetlo! Dievčaťu sa zazdalo, že sedí 
pri kachliach, kde utešene horí oheň. Dievčatko už-už vystieralo nohy, aby si ich 
zohrialo... a vtom plameň zhasol. Kachle sa stratili, sedelo tu len s vyhorenou zápalkou v 
ruke. 

Spoznali ste podľa úryvku, o ktorú rozprávku ide a kto je jej autorom? 

 

 

 

10. otázka 

 

Na samom začiatku tohto príbehu stál chlapec Christopher, ktorý miloval svoje plyšové 
hračky – medvedíka, tigríka, somárika, prasiatko a kenguru. Práve tie jeho otca 
inšpirovali, aby stvoril čarovný svet, kde chlapček Krištofko Robin spolu s množstvom 
kamarátov zažíva v Stoakrovom lese zázračné dobrodružstvá.  

Spomeniete si, ako sa volá knižka s týmito nádhernými príbehmi pre najmenších, 
prípadne aj to, aké je meno jej autora? 

 

 

Spracovala: Mgr. Anna Medzihradská 

Snímky: zdroj internet 


