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1. Charouzna je 

a) jezerní chaluha 

b) chalupa 

c) hanlivý název pro chasu 

d) nadávka 

 

 

2. Byl držán znamená 

a) byl konán (konal se) 

b) byl vlastněn 

c) byl chycen 

d) byl oloupen 

 

 

3. Herež znamená 

a) když 

b) nuže 

c) kéž 

d) kdyby 

 

 

4. Sochor je 

a) sekyra 

b) houba 

c) páčidlo 

d) sluje 

 

5. Jinoch je 

a) poutník 

b) chlapec na ženění 

c) rostlina 

d) pastýř 

 

 

6. Sukno je 

a) oblečení 

b) tkanina 

c) nábytek 

d) zvíře 

 

 

7. Tovaryš je 

a) student, který splnil všechny 

zkoušky 

b) název houby 

c) člověk pracující v továrně 

d) jídlo pro chudé 

 

 

8. Jeden usnul chodě 

znamená 

a) usnul ve vchodě 

b) usnul při chůzi 

c) usnul rychle 

d) nechtěl usnout, ale usnul 



9. Torna je 

a) nástroj na orbu 

b) západočeský název pro 

stodolu 

c) brašna 

d) samička tarbíka 

 

 

10. Vřeteno je 

a) jehla s nití 

b) nůžky 

c) hůlka s vlnou 

d) tužka s barevnou tuhou 

 

 

11. Šukal znamená 

a) lelkoval 

b) poklízel 

c) pobíhal 

d) hledal 

 

 

12. Střechýl je  

a) taška na střeše 

b) krápník, rampouch 

c) křivý komín 

d) křivá sedlová střecha 

 

13. Vínek je 

a) vinná větvička 

b) povijánek zelené barvy 

c) věneček z listí 

d) lehký vánek 

 

 

14. Švarný znamená 

a) silný 

b) příjemný a hezký 

c) mladý 

d) chytrý 

 

 

15. Čeledín je  

a) člověk s velkým čelem 

b) králův rádce 

c) sloužící 

d) voják 

 

 

16. Kamizola je 

a) puška 

b) luštěnina 

c) myslivecký kabát 

d) dřevěná hůl 

  



17. Ručnice je 

a) ručička na hodinách 

b) puška 

c) bylinka 

d) rukavice 

 

 

18. Sochor je 

a) batoh 

b) sedadlo, křeslo 

c) hůl, tyč 

d) kus kůry 

 

 

19. Sukno je 

a) část oblečení 

b) látka 

c) pavučina 

d) parazit 

 

 

20. Co je to slouti? 

a) zvířata 

b) nadávka 

c) nemoc 

d) nazývat se 

 

21. Kuřiplaši jsou 

a) zbabělci 

b) kuřata 

c) chovatelé slepic 

d) ti, co plaší slepice 

 

 

22. Úd je 

a) provaz 

b) rostlina 

c) končetina 

d) služebník 

 

 

23. Pohřížit znamená 

a) vyhodit 

b) ponížit 

c) ponořit 

d) pohrozit 

 

 

24. Tenata označují 

a) trojúhelníkovou loveckou 

past 

b) kredenc 

c) druh šití 

d) jeden z druhů lišejníků 



25. Pacholek je 

a) pomocník 

b) syn statkáře 

c) chudák 

d) poustevník 

 

 

26. Homolka je 

a) šunka 

b) chalupa 

c) syreček 

d) kaše 

 

 

27. Bujný znamená 

a) hnědý 

b) velký 

c) divoký 

d) královský 

 

 

28. Vůčihledně znamená 

a) ohleduplně 

b) stejně 

c) pohledně 

d) zřetelně 

 

29. Pracka je 

a) velká rána 

b) noha kočky 

c) kulička na keři 

d) pracovitá žena 

 

 

30. Kralevic je  

a) kovář 

b) syn krále 

c) koruna 

d) strážný 

 

 

31.  Umořit znamená 

a) oslepit 

b) zabít 

c) useknout 

d) pokácet 

 

 

32. Ošálit znamená 

a) osušit 

b) obalit šálou 

c) podvést 

d) počkat 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


