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Veľa šťastia 😃

1. V ktorej knihe sa povedalo: ”Nie, nemám čas nazvyš. Zima prichádza.”
o  Zaklínač / The Last Wish / Andrzej Sapkowski-
o  Hra o tróny / Pieseň ľadu a ohňa / George R. R. Martin
o  Snehová kráľovná / Hans Christian Andersen

2. Uhádni v ktorej knihe/ filme zaznelo: “Pobozkala som princa mami.
Dúfam, že ho to nepremení v žabu.”
o  Anna zo zeleného domu / Lucy Maud Montgomery
o  50 odtieňov šedej / E. L. James-
o  Žabí princ / Grimmovci

3. Uhádni v ktorej knihe zaznelo: “Sú knihy, ktorých zadná a titulná strana
sú ich najlepšími časťami.”
o  Macko Pú
o  Harry Potter a Tajomná komnata
o  Oliver Twist -

4. Odkiaľ utiekol 100 ročný starček, ktorý vyliezol z okna a zmizol?
o Z krematória
o Z nemocnice
o Z domova dôchodcov-
o Zo skrýše mafiánov, ktorým ukradol peniaze



5. O aké dielo sa jedná?:
Ukážka:
Kráľ -...Prezraďte mi, dcérenky, dnes, keď sa zriekam vlády, starostí o

štát aj územného nároku, ktorá z vás troch ma miluje? Aj naša
štedrosť bude najväčšia k tej, čo svoj nárok potvrdí aj láskou.
Najstaršia Goneril, ty hovor prvá!

(Vyjadrí sa Goneril, potom prostredná Regan a preskočíme rovno k poslednej)

Kráľ - Tebe a tvojim dedičom nech patrí tretina nádherného
kráľovstva. Je veľká úrodná a vľúdna ako tá, čo má Goneril. –A čo ty, moja najmladšia
radosť, nie však najmenšia? Francúzsky vinič sa s burgundským mliekom bije o tvoju
lásku. Čo mi povieš, aby som ti dal väčší diel než sestrám? Vrav.
Cordelia -Nič, môj pane.
Kráľ -Nič?
Cordelia -Nič.
Kráľ -Nič, to je nanič. Hovor ešte raz.
Cordelia -Žiaľ, som už taká – to, čo cítim v srdci, nemám hneď na jazyku.
Ľúbim  vás tak ako treba, nie viac a nie menej.

o  Soľ nad zlato
o  Kráľ Lear-
o  Princezná Diana

6. Zem nezem alebo Krajina nekrajina sa nachádzali v príbehoch
o postave:
o  Červenofúz
o  Malý Princ
o  Peter Pan-

7. V románe Dana Browna Da Vinciho kód sa dej neodohráva v:
o  V Paríži
o  v Škótsku
o  v Londýne
o  V Benátkach-

8. O zločine v Orient Expresse písal uznávaný autor, ktorým je:
o  Agatha Christie-
o  C. D. Payne
o  Mark Twaine
o  Arthur Conan Doyle

9. Keď sa povie severské krimi, myslíme tým:
o  ruskú literatúru, drsnú a pravdivú
o  nehostinnú Kanadu, vrátane Aljašky
o detektívnu literatúru zo Škandinávie-
o  pre Bratislavčana čokoľvek severnejšie od Žiliny



10. Arséne Lupin bol známy:
o  cestovateľ
o  zlodej-
o  pilot  vzducholode
o čarodejník

11. Z ktorej knihy je nasledujúci úryvok?

Drak ich prekvapil uprostred noci, keď prekutávali jeho dom, a hoc bol proti
nim sám, poviazal ich všetkých do kozlíkov a hrozne doriadených doviezol ich
na vozíku, čo s ním prišiel z jarmoku, späť do dediny. Tu ich vysypal do
plytkého jarku, ktorý tečie poza dvory a je plný zapáchajúcej hnojnice. Tam
ich našli za rána hrabáčky, idúce na lúky, a môžete si myslieť, že tí traja sa
veľmi nevystatovali svojím dobrodružstvom. Ani jednému sa dohromady nič
nestalo, no na tú noc v jarku nemohli zabudnúť. Dva razy chceli Draka
podpáliť a dva razy by sa im to bolo podarilo, keby si Drak nebol zaobstaral
psa, ktorý ho uvartoval. Potom mu psa otrávili. A tu sa stal z neho opravdivý
drak.

o Eragon /  Christopher Paolini
o Drak sa vracia / Dobroslav Chrobák-
o Hobit / J. R. R. Tolkien
o Dračia cárovná / Bohatier - kniha druhá /  Juraj Červenák

12. Uhádni názov knihy, ktorú znázorňujú tieto obrázky:

o Anjeli a démoni / Dan Brown
o Mesto kostí / Nástroje smrteľníkov / Cassandra Clare
o Smrť sa volá Engelchen / Ladislav Mňačko
o Kosec / Neal Shusterman-

https://www.martinus.sk/authors/dan-brown


13. Čo je óda?

o oslavná báseň alebo pieseň-
o nemecká ľudová pieseň
o klasická skladba
o staroveký príbeh s edukačným zámerom

14. Aké zviera vlastní rodina v knihe od Stephena Kinga - Cyntoryn
zvieratiek?
Pomôcka: Zviera sa volalo Church.

o papagája
o kocúra-
o psa
o škrečka

15. Ktorú z uvedených kníh napísal George R. R. Martin?

o Hostina pre vrany-
o Trón zo skla
o Tri temné koruny
o Vrania šestka

16. V akom “svete” sa odohráva komiks Sandman od Neila Gaimana?

o Marvel
o DC-
o Grishaverse
o World of Warcraft

https://www.martinus.sk/authors/george-r-r-martin


17. Z ktorej mangy/anime pochádza táto postava?

o Hunter x Hunter
o Boku no Hero Academia
o Psycho-Pass
o Šingeki no kjodžin-

18. Akú podobu má netvor v knihe od Patricka Nessa s názvom Volanie
netvora?

o ministra školstva
o starého stromu-
o upíra
o krvilačného vlka

19. Koľko prstov mal Ryomen Sukuna (Jujutsu Kaisen) vo svojej pôvodnej
podobe?

o 10
o 20
o 30 -
o 40




