
Pracovní list  
k výstavě: 

 „Čaj a káva radost dává“  

1. otázka : Čajovník ……… (Camellia sinensis) je stálezelená 

rostlina. Víte, ve kterých zemích se pěstuje? 

a) Finsko, Norsko, Švédsko 

b) Čechy, Polsko, Rakousko 

c) Čína, Vietnam, Indie 

2. otázka: Čajovník roste na plantážích v keřích, které 

produkují kvalitní čaj několik let. Určete kolik!  

a) 5 let               b) 15 let                 c) 30 let 
 

3. otázka: Doba sklizně čaje se liší podle druhu a místa pěstování.  Víte, jakým 

způsobem se čaj sklízí ?................................................... 

……………………………………………………………………………………………………. 

4. otázka: Čajovník objevil náhodně léčitel a císař Šen-nung, který si na svých 

cestách převařoval vodu, do které mu jednoho dne spadly lístky čajovníku. 

Upravený nápoj takto ochutnal a zjistil, že je nejen chutný, ale že mu dodal i 

sílu. Víte, kdy byl čajovník objeven?……………….. 

5. otázka: Výsadu pít čaj měl zpočátku jen císař, později členové jeho dvora, 

mniši, intelektuálové a umělci. Dnes si na čaji pochutnáváme všichni. Víte na 

jakých? Uveďte druhy čaje !!!................................................................................ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. otázka: V Čechách dlouho čaj nebyl rozšířen. Až během konání Jubilejní 

výstavy v Praze byl více tento lahodný nápoj představen 

v japonské čajovně. Víte kdy?.......................... 

 

 



7. otázka :  O objevení kávovníku se dozvídáme 

z jedné z nejkrásnějších legend, která vypráví o 

Kaldim, etiopském pasáčkovi koz, jehož stádo bylo 

po snědení zvláštních červených bobulí čilejší než 

jindy. Plodům kávovníků se však říká ještě jinak. 

Uveďte správný název: ………………… 

8. otázka: Je jisté, že první rostlina kávovníku pochází z území 

dnešní Etiopie z oblasti - . . . . .  (doplňte) 

9. otázka: K nám se káva dostala až po bitvě u Vídně (1683).  

Víte, kde byla založena první česká kavárna?  

a) v Českých Budějovicích,   b) v Praze,   c) Jindřichově Hradci 

10. otázka: Kávovník je rostlina, kterou řadíme mezi ovocné dřeviny. 

Může dorůstat i 15 m. Určete v jakém pásmu roste! 

     a) mírném      b) subtropickém    c) tropickém 

11. otázka: Kultivací kávovníků se podařilo vypěstovat celou řadu jeho 

druhů. Dnes patří mezi nejrozšířenější kávovník…………………… (doplňte) 

12. otázka:  Sběr kávy je závislý na zeměpisné poloze. Na rovníku 

probíhá prakticky po celý rok. Víte, jakým způsobem se sbírají kávové 

plody?..................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

13. otázka: Abychom si nejlépe pochutnali na kávě – coby nápoji, je 

nutné ji nejprve upravit. Víte, jakým způsobem se káva zpracovává? 

 a) suché  zpracování a  b)……………………………… c)………………………………………. 



14. otázka: Dalším zpracování kávových zrn je pražení, kdy se zelená 

kávová zrna stávají hnědá a získávají aroma. Víte, jak dlouho se musí 

zrna pražit?  a) 45 min   b) 15 – 20 min   c)  1 hod 

15. otázka: Výslednou chuť kávy ovlivňuje především pražení. V každé 

zemi prosazují jinou teplotu pražení a podle toho vzniklo i jeho 

názvosloví. Uveďte jaké:………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

16. otázka:  Napoleonova kontinentální blokáda měla mj. za následek i 

 nedostatek kávy. Tehdy vznikaly kávovinové náhražky, vyráběné 

z různých plodů  rostlin. Vyberte, o které s jednalo: 

   

 

 

 

        a) obilí                b) čekanka obecná             c) rákosí 

17. otázka: Kávovinové náhražky se rozšířily i na našem území. 

Často se vařila káva obilná nebo tzv. C . . . . . A (doplňte). 

18. otázka: Nedaleko Čáslavi vznikla v 19. století vůbec 1. Česká 

továrna na kávové náhražky a kávové přísady, kterou založil Antonín 

Štefek.  Víte, ve kterém městě ?   . R . .   (doplňte) 

19. otázka: Na konci 19. století byl již ucelený výběr kávových 

náhražek. Vyjmenujte alespoň tři:  …………………………..................................... 

20. otázka: Víte, co je na obrázku? . . . . 


