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Pozor! Toto číslo obsahuje velký test tvých znalostí Večerníčku!!!

NEJZNÁMĚJŠÍ POSTAVY Z ROMÁNOVÉ SÁGY O HARRY
POTTEROVI
Díl první: Harry Potter

Harry James Potter
Narozeniny slaví 31. července. Na čele má jizvu ve tvaru blesku, jediný viditelný
důkaz kouzla, které jej mělo zabít. Po svém otci má černé střapaté vlasy a po matce
pronikavě zelené oči.
Když byli jeho rodiče zavražděni, byl jednoroční Harry poslán na výchovu ke svým
mudlovským příbuzným. Ještě před svými jedenáctými narozeninami však Harry
zjistil, proč s ním vždy zacházeli tak hrubě: báli se ho a zároveň pohrdali jeho
čarodějným dědictvím. Nyní žije částečně v Zobí ulici číslo čtyři a částečně
v kouzelnické škole.
I když Hary patří do koleje Nebelvír a nikoliv do Zmijozelu, umí hovořit hadím
jazykem.

Tuto

schopnost

získal

nechtěně, když se jej Voldemort pokusil
zabít.Je

za

posledních

sto

let

nejmladším žákem ve škole, který hraje
na pozici chytače ve famrfpálu, a i když
není nejlepším studentem ve škole, je
odvážný, nechybí mu nápady a je
odhodlaný.
Přátelství pro něj hodně znamená a o
prázdninách se mu po spolužácích velmi
stýská. Jedinou osobu, která jej kdy
mateřsky objala, byla paní Weasleyová.
Harry má díky tomu pocit, že se stal
součástí její velké a přátelské rodiny.

Z knihy: Neoficiální průvodce Harry Potterem, fakta a zajímavosti, které musíte znát.
Autor: Ellie Downová. Nakladatelství Fragment 2005.

CO NEVÍTE O VEČERNÍČKU – TEST PRO
CHYTRÉ DĚTI
1. Víte, kdo dal postavičce Večerníčka kreslenou
podobu?
a) Radek Pilař
b) Václav Bedřich
c) Antonín Bureš
d) Zdeněk Smetana
2. Víte, kdo Večerníčkovi propůjčil svůj hlas?
a) pětiletý chlapec
b) pětileté děvče
c) dospělý muž, jehož hlas byl technicky upraven na dětský
d) dospělá žena, jejíž hlas byl technicky upraven na dětský
3. Prvním Večerníčkem byla pohádka:
a) Robot Emil
b) Kluk a kometa
c) Pohádky ovčí babičky
d) Broučci
4. První barevný Večerníček mohli diváci sledovat v roce:
a) 1972
b) 1973
c) 1974
d) 1975
5. Nejdelším seriálem Večerníčku je s
počtem 52 dílů:
a) Maxipes Fík
b) Krkonošské pohádky
c) Spejbl a Hurvínek
d) Bob a Bobek na cestách
Tolik teorie a teď malé, nefalšovaně
pohádkové „opakování“.

6. V rámci seriálu o Krtečkovi nebyl nikdy natočen díl:
a) Jak krtek ke kalhotkám přišel
b) Krtek a autíčko
c) Krtek a lízátko
d) Krtek a zmrzlina

7. Lupežník Rumcajs původně bydlel:
a) v Jičíně
b) v Novém Jičíně
c) v Semtíně
d) v Přerově

8. V Pohádkách z mechu a
kapradí hrají hlavní roli
Křemílek a Vochomůrka. Víte ale, který je který?
a) malý je Křemílek, velký Vochomůrka
b) malý je Vochomůrka, velký Křemílek
c) jména si střídají podle nálady
d) Nemám ani páru:-) To si prostě nikdy nezapamatuju!

9. Maková panenka a motýl Emanuel jsou dvojka k
pohledání. Jednou se však mezi ně vmísí cizí motýl,
Vzpomenete si na jeho jméno?
a) Mohhamad
b) Omar
c) Mustafa
d) Ibrahím

10. V Říkání o víle Amálce se mihnul také loupežník:
a) Veška
b)Vešmyška
c) Veškočka
d) Vešpes

11. Jediným, ryze hraným Večerníčkem jsou půvabné
Krkonošské pohádky. Pamatujete si dobře, jak
šťavnatě a hlavně jak přesně v nich Trautenberk
nadával?
a) „Himlhergotdonrvetrkrucajselement!“
b) „Zatrsakrhergotfagot!“
c) „Donrvetrkrucajshimllaudon!“
d) „Doprdelkynafialky!“

12. Mluvící pes dobrák - Maxipes Fík – vzpomenete, proč
nakonec přestal růst?
a) když snědl velkou hromadu kostí
b) když vypil velký sud piva
c) když snědl tatínkovy boty
d) když snědl Áju

13. Jaký je správný název večerníčkového seriálu o
dvou nejnešikovnějších exemplářích druhu "kutil
domácí"?
a) A je to tady!
b) Dva matláci
c) Kutilové
d) „A je to!“ a další řada „Pat a Mat“

14. Malý, zelený skřítek Rákosníček žil v rybníčku
Brčálníku, který byl za mlhou hustou:
a) jako mlíko
b) tak, že by se dala krájet
c) že nebylo vidět na krok
d) k zbláznění

15. Dvojka Králíků z klobouku – Bob a Bobek, začínala
svůj den dohadováním o vstávání, které končilo
Bobkovým prohlášením:
a) „Jenže mně se ještě nechce!“
b) „Jenže já nemám hlad!“
c) „Jenže já mám ještě noc!“
d) „Jenže já chci ještě spát!“

16. Mach a Šebestová vlastní zázrak jménem
„utržené sluchátko“, který jim splní jakékoli přání.
Jaké bylo jejich vůbec první splněné, ačkoliv vůbec
nechtěné, přání?
a) ocitli se v době ledové
b) proměnili psa Jonatána v kluka
c) vyčarovali milion koček
d) vyčarovali milion psů

17. Příběhy včelích medvídků byl další kouzelný
loutkový příběh. Vzpomenete si, kdo propůjčil hlasy
hlavním postavičkám Čmeldovi a Brumdovi?
a) Josef Dvořák a Pavel Zedníček
b) Boris Rössner a Aťka Janoušková
c) Josef Dvořák a Jiří Kaiser
d) Pavel Zedníček a Jiří Lábus

18. Večerníček s názvem Káťa a Škubánek namluvila:
a) Jiřina Bohdalová
b) Jitka Molavcová
c) Štěpánka Haničincová
d) Dáda Patrasová

19. Jája a Pája je pěkný loutkový večerníček, kde
nechybí záporná postava řezníka:
a) Krkovičky
b) Kotletky
c) Jitrničky
d) Špejlíka

20.A opravdová chuťovka na závěr – zdalipak víte,
kolik lístečků s pohádkami Večerníček odhodí v úvodní
znělce (počítáno včetně toho, který na závěr ukáže)?
a) 15
b) 18
c) 21

Správné odpovědi:
1a, 2a, 3b, 4b, 5d, 6d, 7a, 8b, 9d, 10b, 11a, 12b, 13d, 14b,
15c, 16c, 17d, 18b, 19a, 20c
Kvíz byl převzat z webové stránky:
http://citarny.web2u.cz/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=236
Obrázky byly převzaty ze stránky:
http://www.ceskatelevize.cz/program/vecernicek/galerie.html

Chceš, aby Tvůj obrázek visel na nástěnce v knihovně?
Není nic jednoduššího!
Namaluj svůj obrázek do rámečku, připiš svoje jméno, příjmení a věk,
a odevzdej obrázek při své příští návštěvě v knihovně.
Téma obrázku na měsíc leden je: - namaluj cokoliv, co se týká zimy –
sáňkování, lyžování, bruslení, stavění sněhuláků, koulování….

