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l Jak se jmenovali tři kamarádi?
l Kdo zaklel krásnou princeznu?
l Dokázal princ sám osvobodit zakletou princeznu?



l S kým šly děti do lesa?
l Jak našly perníkovou chaloupku?
l Podařilo se Jeníčkovi a Mařence utéct?

l Podělil se kohoutek o nalezené zrnko?
l Koho slepička běžela poprosit o vodu?
l Jak to nakonec dopadlo?



l Co divoká Káča ráda dělala?
l Co všechno čert Káče slíbil?
l Jak čerta s Káčou na zádech v pekle přivítali?

l O co se podělilo děvče se stařenkou?
l Co kaše způsobila a kam až dotekla?
l Jak bys zastavil kouzelný hrnek?



l Na čem babička koblížek usmažila?
l Jakou písničku koblížek zpíval?
l Povedlo se koblížkovi obelstít také lišku?

l Udělal Smolíček chybu, když Jezinkám otevřel?
l Kdo Smolíčkovi přispěchal na pomoc?
l Jak ho Smolíček přivolal?



l Co kuchař Jiřík tajně ochutnal?
l Jak Jiříka za to starý král potrestal?
l Co způsobuje živá a mrtvá voda?

l Co dědeček na zahrádce zasadil?
l Jak velká řepa vyrostla?
l Vyjmenuj, kdo pomáhal řepu vytáhnout?



l Co nakázala koza kůzlátkům?
l Poslechla kůzlátka maminku?
l Kdo se snažil kůzlátka obelstít?

l Kdo přišel na křtiny malé Růženky,
l Jak vypadalo zakleté království?
l Co zrušilo Růženčino zakletí?



l Jak tatínek udělal Otesánka?
l Co hladový Otesánek znovu a znovu volal?
l Pamatuješ si, co všechno snědl?


