
Test znalostí historie ZDŠ 
Pro ty, kterým paměť stále dobře slouží, je jistě hračkou poznat, ze které fotografie daný 
výřez fotografie pochází a označit pak správné odpovědi. Ostatní mohou hádat. 
Počet správných odpovědí může být 0-3. 
Správné odpovědi vám napoví fotografické důkazy na konci testu. 
Prvních deset nejlepších výsledků bude odměněno! 

kdo se to testoval (tím se myslí vaše jméno): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

_________________________________________________________________________________________ 

1.  Tento míč je vyfocen kde? 

A. Na fotbalovém mistrovství světa v Brazílii, 1962 
B. Na školním výletě 1.A 
C. Na besídce mateřské školky, 1961 

_________________________________________________________________________________________ 

2.  Toto jsou čí poprsí? 

A. Jisker z 2.A 
B. Pionýrek z 5.B 
C. Modelek při známé soutěži o novou – modernější vlajku SČSP, 1963 

_________________________________________________________________________________________ 

3.  Tento nápis je nad? 

A. Podiem při koncertu údernické rockové skupiny Jiskra slibuje 
B. Účastníky schůze SRPŠ – plánování textu slibu Jisker, 1964 
C. Jiskrami ze 2.A 

_________________________________________________________________________________________ 

4.  Toto je co? 

A. Nový retro-design mp3-přehravače SONY 
B. Reproduktor školního rozhasu - nad besídkou 2.C 
C. Televize Samsung s látkovou protiprachovou ochranou LCD obrazovky 



_________________________________________________________________________________________ 

5.  Zbraní na tebe míří kdo? 

A. Dvanáctiletý Helmut s novou puškou THW96/3 - při Totaleinsatz , 1944 
B. Jindra Schneider na výletě 2.C 
C. Dětský manekýn při reklamní kampani na nové korejské kulomety TotalKorea 

_________________________________________________________________________________________ 

6.  Tyto gumové lyžáky má na noze kdo? 

A. Václav Cílek a Vlasta Vundrlich ze 4.B 
B. Manekýnky na reklamním letáku Tesco 
C. Učitelky při nácviku obrany proti ZHN - protichemicka ochrana chodidel 

_________________________________________________________________________________________ 

7.  Český jazyk drží v rukou kdo? 

A. Alena Jedličková, 1965 
B. Moderátorka v televizním pořadu Retro 
C. Vláďa Kudlík (4.C) 

_________________________________________________________________________________________ 

8.  Na střeše autobusu je co? 

A. Lyžařské vybavení – při odjezdu na školní lyžařský zájezd 4.C 
B. Odpad k odvozu – po povodních, 2002 
C. Vzácné dřevěné lyže odvážené do světového ski-muzea v afghánském Kandaháru 

 



_________________________________________________________________________________________ 

9.  Vycházkové hole drží v ruce kdo? 

A. Honzové Brčák a Tauc (5.C) 
B. Ukrajinští brigádníci na bramborové brigádě 
C. Účastníci celostátní demonstrace Máme hole v ruce 

_________________________________________________________________________________________ 

10.  Toto je snímek z čeho? 

A. Reklamní akce při prodeji novinky - pozinkovaných kýblů v OBI 
B. Slavnostního ukončení sběru řepy (Užhorod) 
C. Shromáždění žáků před Svěženkou (Špindlerův mlýn) (5.C) 

_________________________________________________________________________________________ 

11.  Tento Diplom získal kdo? 

A. Žákyně Hana Smolíková z 6.A 
B. Dcera sestry ředitelky školy Natálie Vamberszká 
C. Neteř předsedkyně SRPŠ Jitka Hmloulová 

 



_________________________________________________________________________________________ 

12.  Na zdi visí jaký president a při jaké příležitosti? 

A. T.G.M. - při šátkování nových členů SRPŠ 
B. Emil Hácha – při slavnostním trestání kuřáků přistižených na záchodě 
C. Antonín Novotný - při pionýrském slibu 4.A 

_________________________________________________________________________________________ 

13.  Ten vpravo je sakra kdo? 

A. Kontrolor dokonalé zavázanosti pionýrských šátků ve 4.A 
B. Bratr tzv. Černého Řezníka (to je ten vlevo) (z nového hororu Hostel III.) 
C. Výběrčí vězeňských daní podporovaný tzv. Mistrem Katem (to je ten vlevo) 

_________________________________________________________________________________________ 

14.  Skupinové školní fotografie si prohlíží / má v ruce kdo? 

A. Školník při prohlídce školy, 2006 
B. Neznámý vojín při slavnostním pálení školních fotografií, Barma 2004 
C. Miloš Šimek na setkání 2003 

_________________________________________________________________________________________ 

15.  Sborovna a ředitelna čeho? 

A. Základní devítileté školy 
B. Chlapecké chlapec. i dívčí školy měšťanské 
C. Měšťanské školy 

 



_________________________________________________________________________________________ 

16.  Toto je snímek odkud? 

A. Ze školní jídelny, 2006 
B. Z armádní letecké jídelny v Žatci, 2001 
C. Z vězeňské jídelny se zvýšenou ostrahou, Ruzyně 2007 

_________________________________________________________________________________________ 

17.  Tato umělecká koule se nachází kde? 

A. Před úřadem pro výzkum snížení počtu úřadů OSN, 2009 
B. Na zahradě u domu ak. architekta Pumprlíka 
C. Na dvoře školy, 2006 

_________________________________________________________________________________________ 

18.  Toto jsou okna čeho? 

A. Samotek v ruzyňské věznici 
B. Školní jídelny ZDŠ 
C. Ubytovny pravoslavného řádu Posledního pomazání nemilosrdných sester 

_________________________________________________________________________________________ 

19.  Někdo se to prochází po čem? 

A. Po římse nad vstupními schody do ZDŠ 
B. Po novém žulovém památečním obrubníku kolem katedrály sv. Víta 
C. Po tanečním pultu v pardubickém klubu Růžová sladká pusinka 



_________________________________________________________________________________________ 

20.  Obrázek Titanicu byl kde? 

A. Na plakátu maturitní komise (s povzbuzujícím nápisem Utopíme vás všechny) 
B. Na zdi při srazu na Urale 2007 
C. Na pískovcové terase Leonarda DiCapria zvané Nepotopitelný 

_________________________________________________________________________________________ 

21.  Před tímto nápisem MATEŘSKÁ ŠKOLA se fotil kdo? 

A. Děti z mateřské školy 
B. Bývalí žáci před ZDŠ 2008 
C. Postpubertální opilci po dobročinné akci Každý dvacátý panák zdarma 

_________________________________________________________________________________________ 

22.  Obraz lidí zemdlených jídlem a pitím byl kde? 

A. V Národní galerii Praha – sbírka postmodernismu 
B. Na výstavě mladých výtvarníků ze skupiny Vytřeme Dalímu zrak 
C. Na třídním srazu ve Zlatém rožni, 2008 
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