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Ukázka 

2

2. Hrdiny hudební komedie „ Ať žijí
duchové“jsou chlapci a děvčata, kteří vytáhnou boje 
proti některým dospělým ze své obce,protože chtějí 
proměnit starý hrad v zemědělský objekt. 

Ukázka

1
stop 01:21

1a. Z jakého filmu je následující ukázka?
Ať žijí duchové 

1b. Znáte název písničky, jejíž melodie 
zazní v úvodu filmu (hlavní melodie)?
Zavolejte stráže

Pamatujete si jména (celá jména) hlavních
2

stop 0:29:30

proměnit starý hrad v zemědělský objekt. 

Ukázka

3
stop 0:44:19

Dlouhý Jenda, Leontýnka Brtníková z Brtníku

Posázaví podle vzoru stavení a zelí taky, Jouzo!

3. Písnička „Pramen zdraví z Posázaví“ je jednou z 
dalších známých melodií filmu. Doplňte větu, kterou pronesl 
Tomáš Holý: „Posázaví podle vzoru………………………!“

Pamatujete si jména (celá jména) hlavních
hrdinů?(chlapce a dívky)



Ukázka

5

4a. Uveďte název filmu?

4b. Tři vysloužilí vojáci : dělostřelec Pankrác, 
dragoun Bimbác a vojenský kuchař Servác 
jsou po propuštění z armády bez peněz a 
toulají se světem. Od dobrosrdečných skřítků 
dostanou kouzelné dary: 

Ukázka

4
stop 0:5:37

harfičku, která "vyrábí" vojáky, sluhy apod., cylindr, který 
vykouzlí, na co si člověk vzpomene a ...

Tři veteráni

Pamatujete si jaké a jakou mají 
kouzelnou moc?

5 5. Skřítci zavedou veterány ke stromům s      
kouzelným ovocem. Po něm naroste
Bosaně dlouhatánský nos, který dokonce  
překročí hranice království. Pomoci jí  
může jen ovoce z druhého stromu... 

6. Poznáte hudební nástroj, na který 
hraje  Pankrác?

Frňákovník-jablka, hrušky

Ukázka

6

flašinet

Jak se tento strom jmenuje?



Ukázka

7
stop 0:54:48

7. Další filmová pohádka Zd.Svěráka a 
J. Uhlíře natočená na motivy Devatero pohádek
Karla Čapka má název……? Lotrando a Zubejda

Ukázka

8

8. V České kotlině je mnoho dubových lesů, ve 
kterých si  můžou na člověka počíhat loupežníci, z 
nichž nejstrašnější je vyvrhel Lotrando. Lotrandův 
syn, taktéž Lotrando, vyrostl v lese, ale v klášteře 
získal vzdělání . Když vidí svého otce umírat, slíbí mu, 
že povede jeho řemeslo dál a nikdy nebude pracovat. 
Mezitím v sultánství Solimánském si nikdo neví rady s 
princeznou Zubejdou, která již dlouhou dobu stůně. 8

stop 0:56:18

princeznou Zubejdou, která již dlouhou dobu stůně. 
Proto se vypraví delegace do české kotliny.

Ukázka

9
stop 1:14:29

9. Lotrando a DrVoštěp DrNec odcházejí vyléčit 
princeznu. Pokud se jim to ale nepodaři, budou oba o 
hlavičku kratší. Lotrando si ale včas vzpomene, že 

Halí, Belí Zelí

Kam nechodí slunce, tam chodí doktor. Světlo, vzduch, láska.

Vzpomenete si na jména tří velvyslanců?

kam nechodí……………..,tam chodí………………..! 
Zkuste doplnit  toto přísloví? Vzpomenete si i 
jaké tři obyčejné věci chybí princezně?



Ukázka

10
stop 07:18

10. Český  pohádkový film „S čerty nejsou žerty“  
režiséra Hynka Bočana , který byl natočen na motivy 
pohádky Boženy Němcové Čertův švagr,  jste jistě 
poznali. 

Ukázka 

11

11. Petr Máchal vyrůstá se svým otcem ve mlýně.
Maminka mu zemřela a jeho otec se rozhodne znovu
oženit. Vezme si mladou Dorotu, jež se za něho vdala 
ale jen kvůli majetku. Jejím přičiněním mlynář brzy 
zemře.

hodnost vraníka
Pamatujete si jaké hodnosti byl čert, který
měl unést Dorotu Máchalovou ? 

Jak se jmenoval tanec, který nechala 

Ukázka

12
stop 2:20

12. Petr se rozhodne odejít s Jankem do pekla, 
kde se setká se svou babičkou. V pekle pilně pracuje, 
což se Luciferovi příliš nelíbí a tak mu splní tři přání a 
pošle ho zpět na zem. Petr si s sebou odvede babičku, 
Janka, který má do pekla přivést správce s kaprálem a

11
stop 09:58

zemře.

kvapík

kouzelný kabát, který – dokud ho má dotyčná osoba na sobě – jí 
dává dukáty, zároveň ona osoba ale vypadá neupraveně

Jak se jmenoval tanec, který nechala 
Dorota zahrát při muzice?

Vzpomenete si jaké bylo druhé přání Petra 
Máchala a co skrývalo (co tím získal)?



� http://www.apparade.cz/2011/12/barrandovsky-videostop-osm-bitu-a-ani-o-jeden-
navic/ (11.3.2012)

� http://www.youtube.com/watch?v=dhbVBXnwfik&feature=related (11.3.2012)

� http://www.youtube.com/watch?v=ImgRmgJ9LoM&feature=youtu.be&t=27m30s
(11.3.2012)

� http://www.youtube.com/watch?v=fFHmcEhEdW8&feature=fvsr

(13.3.2012)(13.3.2012)

� http://www.youtube.com/watch?v=Ve5PQv22_O4 (13.3.2012)

� http://www.youtube.com/watch?v=ZXRts7r_HPo&feature=related (13.3.2012)

� http://www.youtube.com/watch?v=ViUwl4l_qAQ (15.3.2012)
http://cs.wikipedia.org/wiki/S_%C4%8Derty_nejsou_%C5%BEerty (15.3.2012)

� http://www.youtube.com/watch?v=DPEeyQH6A54 (19.3.2012)

� http://www.youtube.com/watch?v=W7tr_KNUyck&t=1m50s (19.3.2012)

� http://www.youtube.com/watch?v=iCXn-FFOi2c&t=5m17s (3.4.2012)

� http://cs.wikipedia.org/wiki/S_%C4%8Derty_nejsou_%C5%BEerty (19.3.2012)


