
 

 

1) Přiřazovačka 

 

Přiřaďte vždy jedno „zvířecí“ přídavné jméno z levého sloupce k jednomu 

podstatnému jménu z pravého sloupce tak, aby uvedená slovní  spojení dávala 

smysl. 

1. Tygří      a. píle 

2. Sloní      b. hlavy 

3. Čapí      c. kožich 

4. Mravenčí     d. mast 

5. Bažantí     e. vydání 

6. Kozí      f. paměť 

7. Býčí      g. slepice 

8. Ostříží     h. nůsek 

9. Paví      i. povaha 

10.  Bleší      j. sýr 

11.  Medvědí      k. úmysly 

12.  Hadí      l. žlázy 

13.  Zaječí     m. zrak 

14.  Holubičí     n. oko 

15.  Kolibří     o. česnek 

16.  Norkový     p. trh 

17.  Kočičí     q. můstek 

18.  Oslí       r. jed 

 

 

 

  



2) Skrytá jména 

Najděte v následujících větách ukrytá křestní jména (hledejte například tam, 

kde jedno slovo končí a další začíná nebo uvnitř slov 

 

Postavil malý domek pro svou dceru. 

Podej mi lano. 

Neznám ani takovou ženu. 

Hledali celý den ztracené dítě. 

Měl by tu téci potok nebo řeka. 

Nejsi k zubaři objednán na úterý, ale na pondělí. 

Z této rostliny se sbírá květ a list. 

To je moje vařečka. 

Čekala na něj půl hodiny. 

Bylo nutné utajit kamarádům tuto informaci. 

Museli jsme objednat šaty a zaplatit. 

To je prima reklama. 

 



3) Co je špatně na jednotlivých obrázcích? 

 

  



4) Zvířátko hlavolam 

Kolik najdete na obrázku zvířátek? Možná, že se to zdá jednoduché, ale je jich 
tam více, než byste čekali… Jde o jeden z obrázkových hlavolamů, kde je 
opravdu potřeba zapojit i fantazii. Dokážete například přijít na to, kam autor 
ukryl krevetu?  

 

 

  



5) Chybný inzerát 

Co podle vás chybí v inzerátu? Napište mi, zda jste na to přišli ☺ 

 

 

 

  



ŘEŠENÍ 

 

1) Přiřazovačka  - 1D, 2F, 3H, 4A, 5G, 6J, 7L, 8M, 9N, 10P, 11O, 12R, 13K, 14I, 15E, 16C, 

17B, 18Q 

2) Skrytá jména – Vilma, Milan, Anita, Alice, Bořek, Alena, Květa, Eva, Alan, Jitka, 

Nataša, Marek 

3) Obrázky: dům – dým z komína jde opačným směrem, než fouká vítr (podle stromů), 

velbloudi – chybí stín. 

4) Zvířátko hlavolam (omluvte autorovu chybu ve slově rybička) 

 

5) Chybný inzerát: chybí jakýkoli kontakt na prodejce 


