Řešení:
Zvířata v pohádkách, ﬁlmech a knížkách
Pes – např. Lassie (Lassie se vrací), Fík (Maxipes Fík), Štaﬂík a Špagetka, Škubánek
(Káťa a Škubánek), Tip a Tap, strýček Fido, Sultán a Tyrl (Babička), Bohouš,
Rex (Komisař Rex), Dášeňka (Dášeňka čili život štěněte), Pes Filipes, Goro
(Goro, bílý pes), O pejskovi a kočičce, Žeryk (Spejbl a Hurvínek), Bella (Bella
a Sebastián), Jonatán (Mach a Šebestová) atd.
Kočka (kocour) – kocour Mikeš, kocourek Modroočko, kočka Micinka (Mach
a Šebestová) atd.
Liška – např. O chytré kmotře lišce, liška Bystrouška atd.
Králíci – např. Bob a Bobek atd.
Jelen – např. Bambi, jelen Větrník (O hajném Robátkovi a jelenu Větrníkovi), jelen
z pohádky O Smolíčkovi atd.
Motýl – např. Emanuel (Maková panenka) atd.
Opice – např. Žofka Orangutánová, opička Judy atd.
Slon – např. Bimbo (Pan Tau) atd.
Včela – např. Mája atd.
Klokan – např. Skippy atd.
Žirafa – např. Amina (Pučálkovic Amina) atd.
Kuře – např. Kalimero atd.
Medvěd – např. medvědi Kuba, Vojta a Matěj, Eliška a Honzík z večerníčků, Míša
Kulička atd.
Ježek – např. Aladin atd.
Kosi – např. kosí bratři Josef a Václav atd.
Kůň – např. Jurášek z pohádky Tři oříšky pro Popelku
zabavne_kvizy_pro_kazdy_vek_zlom.indd 147
14.4.2015 15:15:39
Kachna (kačer) – např. kachna Matylda, kačer Donald atd.
Pes Lajka – fena, která se jako první živý tvor dostala z planety Země na oběžnou
dráhu (3. 11. 1957).
Lvice Elsa – lvice, o kterou se starala Joy Adamsonová a popsala její příběh
v knize Příběh lvice Elsy.
Ovce Dolly – první savec úspěšně naklonovaný ze somatické buňky dospělého
jednice, do historie vstoupila 23. 2. 1997, kdy byl potvrzen tento úspěšný
pokus. 14. 2. 2003 byla utracena kvůli plicní infekci.
Lachtan Gaston – lachtan jihoafrický, který žil v pražské zoo mezi lety 1991
a 2002. Při povodních v roce 2002 jej ze zoo odnesla voda. Gaston doplaval
po Vltavě a Labi až do Německa, kde byl chycen a následně vyčerpáním
uhynul.

Řešení:
Zvířata a vlastnosti
1C, 2G, 3I, 4O, 5L, 6N, 7K, 8F, 9H, 10M, 11E, 12A, 13D, 14J, 15B

zabavne_kvizy_pro_kazdy_vek_zlom.indd 149

14.4.2015 15:15:39

