Rodinný kvíz
K Medzinárodnému dňu rodiny sme si pre vás pripravili zaujímavý kvíz. Na to, aby ste ho zvládli,
budete musieť osloviť všetkých členov rodiny. Tak poďme na to...

1. Ako sa volá relácia, ktorú moderujú ženy na obrázku?
a) Dámska jazda
b) Ženský magazín
c) Dámsky klub
d) Ženy o ženách
2. Spojte, čo súvisí.
a) Sú malí, modrí a Gargamel si chce na nich pochutiť.

1) Gumkáči

b) Strýko Držgroš a jeho nezbední príbuzní Huey, Dewey a Louie

2) Šmolkovia

c) „Sú dobrí a statoční rýchli a smelí, bystrí a verní, to svet o nich vie.

3) Káčerovo

Ženú sa lesom a pieseň im velí, medvedia pieseň už zďaleka znie.
d) „Huncút som a rád sa hrám. S humorom je predsa fuška.“

4) Macko Uško

3. Obrázok znázorňuje okruh formule 1. V ktorom štáte sa jazdí?
a) Veľká cena Nemecka
b) Veľká cena Maďarska
c) Veľká cena Singapuru
d) Veľká cena Talianska
4. Priraďte rozprávkové dvojice k ich menám. Dopíš číslo.
a) Chip a Dale

......

b) Lolek a Bolek

......

c) Pat a Mat

......

d) Pá a Pí

......

1.

2.

3.

4.

5. Čo je to „Hatátitlá“?
a) Názov jedla

b) Meno koňa

c) Grécky sochár

d)Názov parku v Maďarsku

6. Priraďte správne výrok z československých filmov.
a) „Káčenka jde celou dobu v bačkůrkách.“

1) Pelíšky

b) „Kde udělali soudruzi z NDR chybu?“.

2) Nemocnice na okraji města

c) „Stěrače stírají, ostřikovače stříkají…“

3) S tebou mně baví svět

d) „Kdyby hloupost nadnášela, tak vy se tady budete vznášet jako holubička.“ 4) Vrchní, prchni
7. V poradí ktorá hviezdička, ktorú zapaľuje deduško Večerníček, rozpráva rozprávku?
a) 1.

b) 2.

c) 3.

d) 4.

8. Priraďte správne meno postavy.
a) Olaf

1) Príšerky s. r. o.

b) Homer

2) Ľadové kráľovstvo

c) McQueen

3) Simpsonovci

d) Mike Wazowski

4) Autá

9. Priraď výraz k športovej hre.
a) Frame

1) Tenis

b) Forehand

2) Golf

c) Green

3) Snooker

d) Zakázané uvoľnenie

4) Hokej

10. Desaťkorunová bankovka platila v Česko-Slovensku v rokoch 1961 – 1988. Viete, čo bolo zobrazené na jej
prednej strane?
a) Ľudovít Štúr
b) Dve dievčatá
c) P. O. Hviezdoslav
d) Ján Žižka
Tak ako ste dopadli? Určite to bolo ľahké. Veríme, že ste sa pri riešení kvízu pobavili a zaspomínali si...
Správne odpovede nájdete v najbližšom čísle VIO.
A ak sa chcete zapojiť do súťaže, vyplňte údaje o sebe a vhoďte vyplnený kvíz do schránky miestneho úradu, alebo ho
odovzdajte zamestnancom úradu. Vyhodnotenie súťaže bude v deň osláv MDD.

Meno a priezvisko: ..........................................................................

Ulica a č. domu: ..............................................................................

