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Nápověda: 
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Zdroj: Trénujeme logické myšlení: pro děti od 9 let / Roger Rougier 
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Jak znáte seriál Chalupáři?
Poznačte si vždy písmeno u Vaší odpovědi, z písmen pak poskládejte smysluplné slovo. 
1. Které postavy jsme mohli vidět v seriálu:
a) Škopková, Konopníková, Plánička, Evík, Venca (CH)
b) Siola, Aranka, Makovec, paní Fuksová, Císař, Pišta (I)
c) Ema, Sova, Blažej, Ina, Strossmayer, Dobiášová (J)

2. Název kterého ovoce nesla seriálová vesnička, v níž se děj odehrával?
a) třešně - Třešňová (R)
b) višně - Višňová (S)
c) hrušky - Hrušková (T)

3. Jaké bylo povolání Evžena Humla?
a) školní inspektor (M)
b) kontrolor (N)
c) revizor městské hromadné dopravy (O)

4. Z čeho byla udělaná hlava tetřeva, kterého měli pánové Huml a Císař v chalupě?
a) z kachny (S)
b) ze slepice (T)
c) z krůty (U)

5. Kam spadl Evžen Huml, když šel na návštěvu k paní Fuksové?
a) do žumpy (P)
b) do studny (Q)
c) do vany (R)

6. Co otevřeli a čím se proslavili svou vesnici ke konci seriálu?
a) lunapark (C)
b) cementárnu (D)
c) kapřín (E)

7. Co dali panu Makovcovi na zájezdu v Praze místo vepřového řízku?
a) žemlovku (M)
b) smažené tvarůžky (N)
c) smažený sýr (O)

8. Jak se jmenovala manželka sukničkářského řidiče autobusu Tondy Čiháka?
a) Jarča (G)
b) Helča (H)
c) Anča (CH)

9. Co ukradla starostova dcera Miluška Pištovi?
a) koloběžku (O)
b) balón (P)
c) autíčko (Q)

10. Co jedl kamarád Bohouše Císaře Antonín Balabán u paní Fuksové?
a) švestkové knedlíky (T)
b) bramboráky (U)
c) vepřo-knedlo-zelo (V)

Za použití všech písmen, které Vám vyšla u správných odpovědí, složte jedno slovo: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zdroj: www.facebook.com/pametar 

http://www.facebook.com/pametar
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Co je to „mojana“? (Vymyšlené slovo.) Popiš a nakresli.

Zazpívejte společně písničku.

Zarecitujte společně básničku.

Ztvárněte pantomimicky dovolenou u moře tak, aby 
ostatní poznali, o co se jedná.

Sehrajte scénku „V domácnosti“.


