
SOUTĚŽ 3. KAŠPERSKOHORSKÝ BABYLON 2021 

(20.Evropský den jazyků) 

KLUB V PYŽAMU / CLUB IN PYJAMA/ KLUB U PIDŽAMAMA/ CLUB EM PIJAMAS/ CLUB IN PIGIAMA… 

 

 

Pro děvčata a chlapce z 1.stupně  

AHOJ! HELLO! LABAS! SERVUS! CIAO! CZEŚĆ, HOLA! PRIVJET! SALUT! TSCHAU!...       

Nebojte se, není to zkoušení. Budeme SOUTĚŽIT. Trochu jako vaši rodiče v AUTOŠKOLE. Když se chtějí 

naučit jezdit, musí se naučit DOPRAVNÍ ZNAČKY, ale taky točit volantem, zatáčet a brzdit. 

Podobně je to i s cizími jazyky. Když budete chtít CESTOVAT, UČIT SE, POSLOUCHAT CIZÍ PÍSNIČKY 

nebo se KAMARÁDIT s dětmi z jiných zemí, je dobré ZNÁT jejich nebo nějaký SPOLEČNÝ JAZYK      . 

Vyhrává každý, kdo zkusí SOUTĚŽIT, protože není důležité vyhrát, ale zúčastnit se .-) A pro ty, kteří 

odpovědí nejlépe, čekají i malé ODMĚNY      . 

TAK SI DRŽTE KLOBOUKY, JEDEME!!!       

 

Otázka č. 1: 

Věděli jste, že v Evropě najdeme 50 států?  A že lidé v Evropě spolu mluví více než 200 jazyky? Jestli 

ne, nic si z toho nedělejte. My jsme to donedávna taky nevěděli….   .-) 

Podle dávné řecké legendy byla Európa krásná princezna, do které se zamiloval řecký bůh Zeus a 

unesl ji z Fénicie na Krétu a podle jejího jména tak prý vznikl název pro náš kontinent. 

Uhádnete, CO ZNAMENÁ ČESKY SLOVO „EURÓPA“, „EUROPE“? 

a) Afrika 

b) Evropa 

c) Evička 

 

Otázka č. 2: 

Naše Česká republika sousedí (má za sousedy) se 4 státy. Našimi sousedy jsou tedy NĚMECKO, 

POLSKO, SLOVENSKO A RAKOUSKO. 



 

Jestlipak víte, v jaké zemi se mluví hlavně německy?  

a) V POLSKU  

b) V NĚMECKU  

c) NA SLOVENSKU  

d) V RAKOUSKU  

 

Otázka č. 3: 

Když si chcete na dovolené něco koupit, je dobré UMĚT POČÍTAT. 

Jestlipak víte, V JAKÉM JAZYCE POČÍTÁME eins (1), zwei (2), drei (3), vier (4), fünf (5), (Autos, 

Kinder)“? Je to: 

a) anglicky 

b) slovensky 

c) německy 

 

Otázka č. 4: 

V České republice nosí vánoční dárky Ježíšek, ve Švédsku vánoční skřítek „Jultomte“,  v Rusku Děda 

Mráz (Děd Moroz), v Litvě Vánoční dědeček (Kalėdų Senelis), v Anglii otec vánoc „Father Christmas“.  

Uhádnete, V JAKÉ evropské ZEMI NOSÍ DÁRKY „ Svatý Mikuláš“( Św. Mikołaj)? 

a) ve Francii 

b) v Polsku 

c) v Anglii 

 

Otázka č. 5: Máme pro vás TEXT JEDNÉ KRÁTKÉ PÍSNIČKY, kterou si děti v jedné zemi u našich 

sousedů zpívají  PRO RADOST. 

 

Keď si šťastný, tlieskaj rukami. Keď si šťastný, lúskaj prstami. Keď si šťastný, udri do kolien. 

Keď si šťastný, tlieskaj! Keď si šťastný, zvolaj „HOLA HEJ“...  

UHÁDNETE, JAKÝ JE TO JAZYK?  

a) německý 

b) španělský 

c) slovenský 

https://www.youtube.com/watch?v=70MRcgiFEuw 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=70MRcgiFEuw


 

Otázka č. 6:  

V cizích jazycích si musíme dávat pozor na některá slova, která znějí podobně jako česká slova, ale 

znamenají něco úplně jiného. Říkáme jim proto FALEŠNÍ KAMARÁDI (anglicky „false friends“). 

Hodně takových falešných kamarádů najdeme třeba v ruštině. 

Tipnete si (nebo víte.-), CO ZNAMENAJÍ V ČEŠTINĚ? 

rusky ŽIVÓT (Живот)   česky: a) břicho;  b) žízeň; c) život 

rusky KRÁSNYJ     česky: a) krásný ; b) červený; c) bílý 

rusky PODVÓDNIK (Подводник)  česky: a) potápěč (námořník ponorky); b) vodník;c) podvodník 

 

Otázka č. 7: 

Určitě znáte od malička ČESKÉ POHÁDKY jako např. O KRTKOVI nebo O PEJSKOVI A KOČIČCE.  

Možná znáte i cizí pohádky, jako jsou BOLEK A LOLEK (z Polska), HARRY POTTER (z Anglie) nebo třeba 

RODINA SMOLÍKOVA (z Maďarska). 

A naše soutěžní otázka zní: VÍTE, Z JAKÉ ZEMĚ POCHÁZÍ „Pippi Långstrump“ – PIPI DLOUHÁ 

PUNČOCHA A JEJÍ AUTORKA, SPISOVATELKA ASTRID LINDGRENOVÁ? 

a) ze ŠVÉDSKA 

b) z RUSKA 

c) z NĚMECKA 

 

Otázka č. 8: 

A teď nás čeká několik HÁDANEK v různých jazycích. ZKUSTE VYBRAT ZE 3 MOŽNOSTÍ, CO TO SLOVO 

ZNAMENÁ: 

POLSKY: „NOżYCZKI (do papieru)“ –  a) holínky, b) nůžky, c) nohy 

NĚMECKY: „SCHULE“ –  a) sandály, b) škola, c) sněhulák 

FRANCOUZSKY: „MERCI“ – a) děkuji, b) maminka, c) nic 

LITEVSKY: „DėKOJU“ - a) deka, b) děkuji, c) ahoj 

ITALSKY: „BAMBINI“ – a) špagety b) bubínky, c) děti 

 

Otázka č. 9 

I v českém jazyce jsou slova, kterým rozumějí jen lidé, kteří bydlí v nějaké oblasti, kde se takto mluví. 

Například v okolí města Domažlice se švestkám říká „kadlátka“. 

Různým FORMÁM (slovům) ČESKÉHO JAZYKA v nějaké OBLASTI naší země se říká NÁŘEČÍ. 

 



A naše otázka je: VÍTE, CO ZNAMENÁ V BRNĚNSKÉM NÁŘEČÍ (mluví se tak v okolí města Brno) slovo 

„ŠALINA“? 

 a) šála 
 b) tramvaj 
 c) cizokrajný keř 
 

Otázka č. 10 – Znáte nějaké SLOVO V CIZÍM JAZYCE A UMÍTE (ZKUSÍTE.-) HO NAPSAT? STAČÍ JEN 1 

     : 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Odpověděli jste na otázky? Jste SUPER!!! 

DÍKY! THANK YOU! Dzięki ! GRAZIE! MERCI! Tänan! TACK! DANKE! SPASIBO! CHVALA! 

GRAZIAS! AČIŪ! 
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