
 

 
 

    FORMULÁŘ NA ZAZNAMENÁVÁNÍ ODPOVĚDÍ   
 

 

Na jednotlivých stanovištích získáte části citátu. Na konci máte prostor pro jeho zaznamenání. 

Vaše odpovědi zasílejte na e-mail fantasy.gch@seznam.cz do neděle 14. března.  

Uveďte své jméno, celý citát. Můžete také napsat, jak se vám stezka líbila. 

Výherci budou vylosováni ředitelem Gymnázia Chotěboř – sledujte naše facebookové stránky! 
 

1. Andrzej Sapkowski – Zaklínač 

Jsou daná tvrzení pravdivá?             ANO             NE  

Bylo v místnosti čisto?        V    N  

Ranila Yennefer Geralta?                    Ě         I  

Voněly Yenneferiny vlasy po levandulích?        M        K   

Utekl džin navždy?                         D         R  

Má Gerald jasný plán?                               O          Y  
 

TAJENKA: __ __ __ __ __ 
 

2. J. K. Rowlingová – Harry Potter 

Zakroužkujte správnou odpověď. Tak získáte tajenku 

Jakou funkci měl Hagrid v Bradavicích?  kuchař = A   šafář = J 

Byl Hagrid strýcem Harryho?    ano = Č    ne = E 
 

TAJENKA: __ __  
 

3. Clive Staples Lewis – Letopisy Narnie 

Nyní si ověříme, jak pozorně jste četli. Vyberte správnou možnost. 

Kolik trůnů má zámek Cair Paravel?               V jaké době se tato část odehrává? 

A) 2     B) 3    C) 4                                                 A) ráno     B) večer     C) v poledne 

Postava jménem Aslan je zvíře.                          Kdo volal Petra v závěrečné pasáži? 

A) komár      B) lev        C) býk                             A) přítel      B) matka       C) sestra 
 

Vyplňte tajenku na základě odpovědí z předchozího úkolu. 

Kdo zatroubil na Petra?    ___   ___   ___   ___   ___   ___ 

Kolik má zámek trůnů? (Odpověz slovem, ne číslicí) -   ___   ___   ___   ___   ___ 

Aslan je...  ___   ___   ___   

V jakém příbuzenském vztahu je Petr s dívkou?  ___   ___   ___    ___   ___ 

Žánr této knihy je...  ___   ___   ___   ___   ___   ___   ___ 
 

TAJENKA: __ __ __ __ __ 
 

4. J. R. R. Tolkien – Hobbit 

Jsou daná tvrzení pravdivá?              ANO   NE  

Hlavní hrdina se jmenuje Bilbo Pytlík              V                     O           

Drak se skrýval v Osamělé hoře                     O                     T  

Čaroděj se jmenoval Hesper                           D                      L           

Drak se jmenuje Šmak                                    I                       N   

Trpaslík, syn krále, se jmenoval Thorin          T                      M  
 

TAJENKA: __ __ __ __ __ 
 

5. Sarah J. Maasová – Dvůr trnů a růží 

Vyhledejte a vypište z prvního odstavce slovo, jehož synonyma zní „upravit, předělat“.   __ __ __ __ __ __ 

Ve třetím odstavci nalezněte slovo, které znamená totéž co „opuštěný“ – vypište ho. __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Ze čtvrtého odstavce vypište tvar slova, jehož synonymem je slovo „zkřehlý“. __ __ __ __ __ __ __ __ 

Ze šestého odstavce vypište tvar slova, které by šlo popsat jako „oblečení na nohy“. __ __ __ __ __ __  
 

TAJENKA: __ __ __ __ 
 

6. Christopher Paolini – Eragon 

Odpovězte na otázky a doplňte křížovku:  
 

Kolik bylo urgalů?                   

Údery čeho přehlušily jeho myšlenky?                  

Jak se jmenuje stařec provázející Eragona?               
 

Doplňte, co v tomto souvětí chybí. Text vám může pomoci. 

Poslední dva dny jsem strávil tím že jsem se je snažil vystopovat. 
 

TAJENKA: 1. __ __ __  + 2. __  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Clive_Staples_Lewis


 

7. Rick Riordan – Percy Jackson 

1. Čím se stal vypravěč v koupelně?  

2. Jak se jmenoval tábor?  

3. Během prohlídky tábora minuli hřiště, na jaký sport to hřiště bylo?  

4. Jaké povolání vykonával polokůň Cheirón?  
 

   

TAJENKA: __ __     __ __ 
 

8. John Flanagan – Hraničářův učeň 

Odpovězte na otázky a podle návodu vyhledejte písmenka z vašich odpovědí. 

1. Co mu v hrudi tlouklo rychleji a rychleji?     

2. Koho skrývala zatáčka?     

3. Koho zastavil Halt?   

4. Co dělal na větvi stromu?  

5. Co měl dobrého v koruně stromu?  

6. Do jaké části stromu Will vylezl?   

7. Jaká zvířata mohl sledovat z koruny stromu?    
 

TAJENKA:  
                   

1. písmeno             1. písmeno      6. písmeno         3. písmeno       1. písmeno        5. písmeno    4. písmeno     
 

9. Stephenie Meyerová – Stmívání 

Úkol k ukázce č. 1: Zakroužkujte správnou odpověď a tím získáte první slovo do tajenky. 

Charlie, otec Belly, je:  

V) hasič  I) doktor  A) policista  O) úředník 

Úkol k ukázce č. 2: Rozhodněte, zda je dané tvrzení pravdivé, nebo ne. Tím získáte druhé slovo do tajenky. 

         ANO     NE 

Kluk, který si k Belle přisedne, se jmenuje Edward.   C K 

Dívka je radši, když se jí říká Isabella.     E O 
 

TAJENKA: 1. __ 2. __ __ 
 

10. Suzanne Collinsová – Hunger games  

Zejména jakou cenou budou odměňovat vítězného splátce? __ __ __ __ __ __   

Kolik splátců je na hry vybíráno? __ __ __ __ __ __     __ __ __ __ __  
 

TAJENKA (ze zvýrazněných dvou písmen):  __ __  
 

11. J. K. Rowlingová – Fantastická zvířata a kde je najít 

1. Vyhledejte v textu výraz, který znamená totéž co „nezměněný stav.“  

2. Kteří živočichové odmítli status osob?  

3. Někteří inteligentní tvorové nedokážou překonat vlastní brutální …….  

4. Jednotka pro odchyt vlkodlaků spadá pod …… zvířat.  

5. K čemu má sklon sfinga? K ……  

6. Vyhledejte v textu označení pro lidi, kteří jsou zastánci radikálních řešení.  
 

  1.                    S  T  A  T  U  S    Q  U  O    

  2.                K  E  N  T  A  U  Ř  I            

  3.              P  O  V  A  H  U                  

  4.                    D  I  V  I  Z  I            

  5.                    N  Á  S  I  L  N  O  S  T  E  M  

  6.  E  X  T  R  É  M  I  S  T  É                      
 

TAJENKA: __ __ __ __ __ __ 
 

CELÁ TAJENKA:  
„__ __ __ __ __       __ __       __ __ __ __ __       __ __ __ __ __        __ __ __ __           

__ __ __ _     __ __       __ __      __ __ __ __ __ __ __       __        __ __         __ __      __ __ __ __ __ __ .“ 
 

 

Otázka mimo soutěž! Poznáte, z jaké fantasy knihy tento citát pochází? 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rick_Riordan
https://cs.wikipedia.org/wiki/John_Flanagan

