
ZNALOSTNÍ TEST ANEB JAK JSTE DÁVALI NA STEZKÁCH POZOR?? 

 

1) Co je to „U zeleného stolu?“ 
a) Místo, kde se setkávají v lese myslivci 
b) Nahrnutá a zatravená část země, kde sedával hrabě Ypsilanti 
c) Zelený plastový stůl z Ikey 

 
2) „U Rumunů“ je místo, kde: 

a) Jsou pohřbena těla dvou rumunských vojáků 
b) Je to název zrušené hospody 
c) Krycí název pro bývalou autobusovu zastávku 

 
3) Po střelbách u myslivecké chaty nad Moravskými Knínicemi jsme sbírali: 

a) Patrony 
b) Mrtvé holuby 
c) Mrtvé myslivce 

 
4) Pamětná lípa stojí kde? 

a) V lese v Kuřimsku 
b) Před knihovnou 
c) Nad sokolským hřištěm 

 
 

5) Když se lezlo s Břeťou do „podzemí“, co nás tam překvapilo? 
a) Vytesaná socha a živý netopýr 
b) Duch mrvého knihovníka 
c) Vstup do pekla 

 
6) V kapličce na návsi, kterou jsme viděli i zevnitř, je: 

a) Nic tam není 
b) Knihy a hračky 
c) Náboženská výzdoba 

 
7) Na obecním znaku jsou použity tyto barvy: 

a) Žlutá, červená, bílá, modrá 
b) Zelená, růžová, hnědá, černá 
c) Fialová, oranžová, zelená, šedá 

 
 
 



8) V pověsti o Marušce se vypráví o dívce, která: 
a) Nesla tatínkovi do lesa oběd 
b) Šla náhodou kolem 
c) Sbírala houby a chytla klíště 

 
9) Na rybníčku „U Marušky“ dříve hojně rostly: 

a) Slunečnice 
b) Kaktusy 
c) Lekníny 

 
10) „Kulaťák“ je název pro: 

a) Kulatý kmen stoleté lípy 
b) Část Hitlerovy dálnice 
c) Kulaté (nadité) batohy 

 
11) Při minulé páté stezce děti do kopce na laně táhly Břeťu, který představoval: 

a) Zmateného jelena 
b) Postřeleného divočáka 
c) Zřícené letadlo 

 
12) Proč se Jinačovice tak jmenují? 

a) Protože je tu všechno jinačí 
b) Protože jiný název pro nás nezbyl 
c) Název obce je odvozen od mužského jména "JINA" 

 
13) Myslivec, který byl v lese zastřelen pytláky a u jehož pomníku jsme dnes byli, se jmenoval: 

a) František Dobrota 
b) Antonín Kučírek 
c) Josef Pospíchal 
 

14) Přírodní park, v jehož lokalitě se nacházíme, se jmenuje 
a) Baba 
b) Děda 
c) Teta 

 
15) Stezky pro vás pořádali: 

a) Šárka, Břeťa a paní starostka 
b) Dlouhý, Široký a Bystrozraký 
c) Hurvínek, Mánička a Žeryk 


