
KDO JE KDO? 

VĚŘIM, ŽE SE NA FOTKÁCH URČITĚ POZNÁTE, ALE PAMATUJE SI TAKY JEŠTĚ 

NĚCO O SVÝCH KAMARÁDECH? TAK ZKUSTE ZAVZPOMÍNAT. 

A TAKY PÁR OTÁZEK NA ZJIŠTĚNÍ       

 

 

Já se jmenuji ………………………………. 

Mám do mám doma malou sestru, 

která se jmenuje…………………………..  

A za mě otázka:  

Hlavní město Ukrajiny je ……………… 

 

Já se jmenuji …………………………….. 

Má nejlepší kamarádka  je 

………………………… Za mnou na  

 je žižkovská věž  a vy zjistěte, kdo  

je autorem soch miminek …………. 

 

 

 

Ahoj, já se jmenuji ……………………….. 

mám doma zvířátko a to je …………., 

který se jmenuje ………………………. 

Rád chodím do Skauta a za mě je  

otázka na zjištění: Jak se  

v morseovce píše „TONDA“  



 

Já jsem …………………….. 

Pocházím z ……………….. 

a zkuste zjistit, jak se  

jmenuje tento druh  

kočky ……………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahoj, já jsem ………………….. a mám  

doma malého ………………………., 

který se jmenuje ……………………….. 

a za mě otázka: Co znamenají ta pí- 

smenka na tričku ………………………… 

 

 

 

Ahoj, já jsem ……………………. A  

sedím vedle ………………………. 

S Jirkou a Ellou chodím společně na  

kroužek ………………………………. 

A otázka za mě: Stejné příjmení 

jako já má i jedna herečka, jak se 

jmenuje celým jménem? 

………………………………………………… 

 



  

Tak nás dva určitě všichni znáte, jsme dvojčata ………………….. a ……………………… 

A určitě víte, že starší z nás je ………………………… Máme doma zvířátko a to je  

………………………. A otázka za nás oba: Jakou máme barvu očí ………………………… 

A co nosíme na krku ………………………… 

 

 

 Ahoj, já jsem ………………………………. 

 Můj táta pochází z ……………………… 

 Dělám závodně …………………………. 

 a taky ……………………………………….. 

 

 A za mě otázka: Co to je Olymp? 

 …………………………………………………… 

 

 

 

 



 

 

Nóó a já jsem kdo? Možná ty nohy za legem patří mně a možná taky ne       

Nápověda: jsem menší, štíhlý. Často používám slova jako: raňajky,  

čučorjedka, klinček nebo bosorka. Tak a teď už víte, že jsem ……………………….. 

a za mě je otázka: Jak se jmenuje prezidentka země, odkud pochází moji  

rodiče? …………………………………. 

  

Táák a je to taky       paní asistentka se celým  jménem jmenuje …………………… 

………………………………… a já se jmenuji ………………………………………………………. 

Obě máme ………. děti. A teď jsem zvědavá       Kolik je nám dohromady let?...  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


