
drazanova 

 

1) Spojovačka 

Pokuse se správně přiřadit přídavná jména k podstatným, aby vzniklo známé 

ustálené slovní spojení. 

 

1. Irský     a. salám 

2. Německý    b. med 

3. Babylonská    c. padesátka 

4. Kralická    d. zeď 

5. Pařížská    e. Venuše 

6. Věstonická    f. bible 

7. Blaničtí    g. cukroví 

8. Benátské    h. pivo 

9. Turecký    i. setr 

10.  Uherský    j. ovčák 

11.  Berlínská    k. věž 

12.  Bavorské    l. zrcadlo 

13.  Jizerská    m. šlehačka 

14.  Popovické    n. vdolečky 

15.  Linecké     o. rytíři 

 

 

 

  



2) Propletené čáry 

Přiřaďte k sobě číslice a písmena, která jsou spolu spojena čarou. 

 

 

 

 



3) Příběh z obrázků 

Pojmenujte níže uvedené obrázky a vytvořte z nich jakýkoli příběh. 

 

  



4) Barevná přísloví 

Do následujících vět doplňte barvy nebo jiná slova od barev odvozená. 

1. Vzteky  ..................................................................................................... . 
2. Rozpaky   .................................................................................................. . 
3. Praštil se o roh stolu a měl  ...................................................................... . 
4. Komu se nelení, tomu se   ........................................................................ . 
5. Mluviti ………………………………, mlčeti   ....................................................... . 
6. Není všechno ……………………..., co se třpytí  .............................................. . 
7. Onemocněl …………………………a musel pak držet přísnou dietu. 
8. Mezi jarní květiny patří třeba sněženky, narcisy, tulipány a ……….. 
9. Byli na houbách a našli spoustu hřibů  ..................................................... . 
10. …………………………………………………………… české ručičky. 
11. Jako ………………………………hřeb programu byly předány ceny. 
12. V Praze se každoročně koná televizní festival ………..…….. Praha. 
13. Ve fotbale se za porušení pravidel uděluje .….…………………karta, při vyloučení se dává 

…………….………………………………..karta. 
14. Nejvzácnější známkou světa je …………….……………… Mauritius. 
15. Za první tři místa v závodu dostanou sportovci ………………………, 

…………………………………….. a …………………………. medaili. 
16. Udělal by pro ni cokoli, snesl by jí …………………………….. z nebe. 
17. Některá zvířata patří do tzv. ……..…………knihy ohrožených druhů. 
18. Nečti tu …………………... knihovnu, přečti si radši historický román. 
19. Uvolnil v autobuse místo nevidomému s …………….………….. holí. 
20. Vstávej, už je …………………………………………………..…… den! 
21. Dnes mám opravdu smůlu, je to můj …………………………….. den. 
22. Vstával až v poledne, vyspal se opravdu do …………………………. 
23. Před Velikonocemi je vždycky nejdřív ……………………..…. čtvrtek, Velký pátek a 

………………………………………………….… sobota. 
24. Říká se, že šlechtici mají …………………..………………………krev. 
25. Nebyl na vojně, dostal totiž ……………..……………………… knížku. 
26. Na zámku v Jindřichově Hradci prý v noci chodí ……...……….. paní. 

  



5) Písmenková banka 

Úkol, který si můžete vzít na zahrádku, do čekárny k lékaři, do MHD… vlastně 

kamkoli ☺. 

Vymyslete co nejvíc nových slov z písmen obsažených ve slově 

 

KRASOBRUSLAŘKA……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PAMPELIŠKA………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

STAROPRAMEN…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



ŘEŠENÍ 

1) Spojovačka – i,2j, 3k, 4f, 5m, 6e, 7o, 8l, 9b, 10a, 11d, 12n, 13c, 14h, 15g 

2) Propletené čáry – A4, B1, C2, D3 

3) Příběh z obrázků – můžete mi svůj příběh napsat. Budete si ho pamatovat? 

4) Barevná přísloví - Vzteky zezelenal. Rozpaky  zčervenal/zrudnul. Praštil se o roh stolu 
a měl modřinu. Komu se nelení, tomu se zelení. Mluviti stříbro, mlčeti zlato. Není 
všechno zlato, co se třpytí. Onemocněl žloutenkou a musel pak držet přísnou dietu. 
Mezi jarní květiny patří třeba sněženky, narcisy, tulipány a modřence/fialky. Byli na 
houbách a našli spoustu hřibů modráků. Zlaté české ručičky. Jako zlatý hřeb 
programu byly předány ceny. V Praze se každoročně koná televizní festival Zlatá 
Praha. Ve fotbale se za porušení pravidel uděluje žlutá karta, při vyloučení se dává 
červená karta. Nejvzácnější známkou světa je Modrý Mauritius.  Za první tři místa 
v závodu dostanou sportovci zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili. Udělal by pro ni 
cokoli, snesl by jí modré z nebe. Některá zvířata patří do tzv. červené knihy 
ohrožených druhů. Nečti tu červenou knihovnu, přečti si radši historický román.  
Uvolnil v autobuse místo nevidomému s bílou holí. Vstávej, už je bílý den! Dnes mám 
opravdu smůlu, je to můj černý den. Vstával až v poledne, vyspal se opravdu do 
růžova. Před Velikonocemi je vždycky nejdřív Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá 
sobota. Říká se, že šlechtici mají modrou krev. Nebyl na vojně, dostal totiž modrou 
knížku. Na zámku v Jindřichově Hradci prý v noci chodí Bílá paní. 

5) Kolik slov jste vymysleli? 

 

Poznámka ke cvičení ze dne 28. 4. 2021 

Ve cvičeních, která jsme zasílali jako 25. v pořadí, jste měli ve větách odhalit skrytá křestní 

jména. 

Gratuluji pěti z vás, kteří ve větě správně odhalili nastraženou chybu a neváhali mi napsat a 

pochlubit se. Jednalo se o větu: Museli jsme objednat šaty a zaplatit. 

Výsledkem mělo být jméno Nataša, a proto by správné znění věty mělo být: Museli jsme 

objednat a šaty zaplatit. 

 

 

 

Použité zdroje: 

Cvičte si svůj mozek, Mgr. Jitka Suchá 

Časopis Makovice 

Vlastní nápady, archiv organizace Spokojený senior – KLAS z.s. 


