
Otestujte sa s nami  

Detská klasika – slovenskí a českí autori 

 

1. otázka 

Dvojičky Botkové sú navlas rovnaké a rovnako sa aj obliekajú. A tak sa neraz stane, že si ich ľudia 

spletú, čo vyvoláva mnohé veselé situácie, ale i nedorozumenia. Príhody o plavovlasých prváčkach 

s očami hnedými ako gaštančeky, ktoré žijú spolu s mamou, ockom a bratom Miškom vo Zvolene, 

sú stále populárne. A to aj napriek tomu, že prvý raz bola táto kniha vydaná už v roku 1961.  

Viete, o akú publikáciu ide a kto je jej autorom? 

 

2. otázka 

Vincko je chlapec ako každý iný. Jedného dňa mu strýco Zahruška požičia heligón, aby sa na ňom 

naučiť hrať. Je to však ťažké, pretože jeho otec mu to nechce dovoliť, kým sa v škole nezlepší na 

samé jednotky. Vincko sa postupne zoznamuje s hudobníkmi z kapely strýca Zahrušku, a tak sa 

dostáva do tajomného sveta dospelých. Stretáva mnoho zaujímavých ľudí, hľadá odpovede na 

otázky a objavuje všeličo nové o živote...  

Ktorý významný spisovateľ spracoval v svojej tvorbe tento príbeh a pod akým názvom vyšiel ako 

kniha? 

(Pomôcka: Dielo bolo aj sfilmované, ale už s iným názvom.)  

 

3. otázka 

Tu azda netreba veľa slov. Spomínate si na tohto literárneho hrdinu? A uhádnete aj meno jeho 

autora? 

 

 

 



4. otázka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedysi dávno títo dvaja zvierací hrdinovia spolu gazdovali v malom domčeku pod lesom. Spolu 

umývali dlážku, spolu dali do torty kus údenej myši, spolu pomohli bábike, ktorá tenko plakala, 

a spolu písali list dievčencom do Ružomberka...  

Pamätáte sa na toto notoricky známe dielo istého českého spisovateľa?  

(Pomôcka: Autor mal brata, ktorý bol tiež známym literátom.) 

 

5. otázka 

Za veľa chodil starší brat sem a tam hustými horami, krásnymi poľami, kým sa dostal do jedného 

mesta, a to bolo celkom čiernym súknom obtiahnutô. 

Vnišiel do hostinca a opýtal sa hostinského: 

„Čo tu dobrého slýchať?“ 

„Hja, veru nič dobrého, ale zlého hej,“ povie na to hostinský. „Tu v meste máme len jednu studňu, z 

ktorej všetci pijeme, ale nám tá voda draho padne, lebo v jednej diere za mestom býva drak s 

dvanástimi hlavami, ktorému každý deň jednu paničku musia dať zožrať, lebo ak by mu nedali, 

nikoho by na tú studňu nepustil a museli by sme od smädu pohynúť. Už z dom na dom podávali 

mešťania svoje dievčatá, a teraz je rad na kráľovej dcére. Zato rozkázal kráľ mesto čiernym súknom 

obtiahnuť, — ale aj to dal ohlásiť, že kto by sa taký našiel, ktorý by toho draka zabil, že mu tú svoju 

dcéru s pol kráľovstvom dá za ženu a po kráľovej smrti že dostane celú krajinu.“ 

Ako to náš šuhaj počul, hneď dostal chuť na hrdô zaťovstvo a povedal, že on chce toho draka zabiť, 

ak len bude môcť. 

Viete, z akej rozprávky je tento úryvok? A komu vďačíme za to, že sa nám zachovala až do 

dnešnej doby? 

(Pomôcka: Rozprávkovú dedinu tohto najznámejšieho slovenského rozprávkara nájdete aj na 

mape Slovenska pod názvom Habakuky.) 



6. otázka 

 

Kde bolo, tam bolo, žil jeden Janko, ktorý nebol obyčajný Janko, a mal psa Dunča, ktorý nebol 

obyčajným Dunčom. Spolu pochodili rozprávkovú krajinu krížom-krážom a zažili kopec nevídaných 

dobrodružstiev so zvieratkami, detektívmi, princeznami... 

Ktorá autorka je literárnou mamou tohto neobyčajného Janka a ako sa volá knižka, opisujúca 

jeho dobrodružstvá? 

(Pomôcka: Janko i Dunčo majú pred menom jedno číslo.) 

 

7. otázka 

Zhora a či oddola 
prišiel rozkaz do dvora, 
či sa páči, či sa nie, 
že sa začne učenie: 
Zavčas rána, za zory, 
všetky deti do školy!  
Bol to, ľudia, bol to zhon, 
len to dali na bubon! 
Čo len zdravé nôžky malo, 
do školy sa všetko bralo 
všetko chcelo do školy, 
žeby hlúpi neboli. 
 
Kto by si nepamätal úvodné verše z básnickej zbierky jednej z najznámejších slovenských 

poetiek... Spomeniete si však aj na názov básničky a meno jej autorky? 

 

 



8. otázka 

- Synko Zajko, nikdy nebude z teba poriadny zajac! Pred chalupou sedíš, do slniečka hľadíš a ani 

nevieš, kde je kapustné pole! Povedz, o čom toľko rozmýšľaš? – prihovára sa mu Zajačik. 

- O tom rozmýšľam, že by som rád išiel do sveta. 

Synček Zajko sa napokon do toho sveta vybral... a rovno lietadlom! Vodilo sa mu všelijako, ale na 

svojom putovaní sa nezľakol ani medvedice, ani horárových psov... Skrátka, prežil neuveriteľné 

dobrodružstvá.  

Vybaví sa vám v pamäti názov tejto knižky a meno jej autora? 

 

9. otázka 

V našej triede sú tenké steny, tak nás asi niekto počul, lebo odrazu vstúpila do triedy naša súdružka 

učiteľka. Najprv nepovedala nič, ale potom vzala zo stola Mišovu košeľu a spýtala sa: 

- Ktorý pán si tu zabudol bielizeň? 

My sme sa začali smiať a Mišo musel vystúpiť spoza Špalu. Fúzy si zmazal, ale ostatné sa nedalo, 

tak ho súdružka vzala za ruku a odviedla do zborovne. Keď išli po chodbe, všetci prváci plakali od 

strachu. V zborovni Miša nikto nepoznal, ani matikár, a Mišo vie matiku najlepšie zo všetkých. 

Potom sa musel umyť v učiteľskom vodovode. Tak sa umyl, ale chrbát mu ostal, lebo tam si 

nedočiahol. 

Keď prišli do triedy, Mišovi kvapkala z vlasov voda a súdružka povedala: 

- Priznajte sa dobrovoľne, aby som vedela, kto sú tí umeleckí maliari. Chcem ich odmeniť. 

My sme vedeli, aká to bude odmena, a boli sme ticho. Potom sme pozreli na Červenku a Elišu 

Košecovú, lebo sme chceli vedieť, či nebudú žalovať. Ale oni sa nehlásili a boli tiež ticho. 

Potom Mišo povedal:  

- Ja som sa nafarbil sám. 

Súdružka povedala: 

-Ty si teda veľký artista. Hotový hadí muž. Vieš si pomaľovať vlastný chrbát. Škoda, že si ho potom 

nevieš umyť.  

Úryvok pochádza z roku 1960 z debutového diela významnej slovenskej prozaičky, ktorá má na 

svojom konte množstvo kníh pre deti a mládež i dospelých a ktorá získala veľa ocenení. Okrem 

iného bola tiež nominovaná na Nobelovu cenu za literatúru a Cenu Astrid Lindgrenovej.  

Spomeniete si na názov tohto diela a meno jeho autorky? 

 

 

 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Nobelova_cena_za_literat%C3%BAru


10. otázka 

 

Večerníček, ktorý pozná azda každý... Títo valasi učili vílu ovečky dojiť, hľadali poklad 

i s medveďom sa skamarátili.  

Viete, ako sa volá autorka televízneho scenára, ktorý bol neskôr prepísaný a vydaný v podobe 

knižky pre deti? 

 

Spracovala: Mgr. Anna Medzihradská 

Snímky: zdroj internet 

Použité úryvky textov: Fond Oddelenia literatúry pre deti Tekovskej knižnice v Leviciach 

 

 


