
 

 

1) První a poslední slabika 

 

Doplňte slova o zadaném počtu písmen, zadaná počáteční a konečná písmena 

nesmí být změněna. 

IN _ _ _CE 

Nákaza = 

Vstříknutí látky = 

Instinkt = 

Nápaditost = 

Znehodnocení peněz = 

 

IN_ _ _ _ _CE 

Středověký tribunál = 

Jevištní realizace dramatického díla = 

Zavedení = 

Organizace = 

Pokyny = 

Nucený pobyt na vykázaném místě = 

Vložené peněžní prostředky = 

Napadení = 

 

 

 

  



2) Málo známá přísloví 

Spojíte správně dvě uvedené části do jednoho přísloví? 

 

Kdo o kom za zády mluví,…    … pojme sobě ženu. 

Když je dům postavený, …    … sedmkrát denně. 

Směj se a celý svět se směje s tebou…,  … jistě se ho bojí. 

I když žena a muž spí na jedné podušce…,   … plač a pláčeš sám. 

Žádná píseň není tak dlouhá,…   …ale jenom jedna žena může vytvořit 

           domov 

Kdo myslí na sebe, když se má dobře,…  …učení ve stáří psaní do písku. 

Tomu, kdo se dívá, …   … a nebudete mít nepřátel. 

Neštěstí netřeba hledat,…   … mají různé sny. 

Koho kaše spálila, …   … aby jí nebylo konce. 

Na cizím dvoře…   … zůstane sám, upadne-li do bídy. 

Kdo nemá, s kým by se vadil, …   … není žádná práce zatěžko. 

Je lepší zapálit svíčku, …   … samo od sebe nepřijde. 

Sto mužů může vytvořit tábor, …   … ten i na podmáslí fouká. 

Učení v mládí je rytí do kamene, …   … jehňata tučnější. 

Buďte přísní sami k sobě a shovívaví k jiným… … než si stěžovat na tmu. 

Moudrý se mýlí…   … na zedníka si už nikdo nevzpomene. 

 

 

 



3) Palindromy 

Zkuste vymyslet co nejvíce tzv. palindromů. Co to je? Jsou to slova, popř. věty, 

které se čtou tam i nazpátek stejně, např. oko. 

Na krátké a dlouhé samohlásky nemusíte brát ohled. 

 

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

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

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

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

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

Napište mi, jaká slova jste vymysleli. 

 

  



4) Anagramy 

V níže uvedených slovech přeházejte písmenka tak, aby vzniklo vždy jiné 

smysluplné slovo. 

 

Amplión ………………………….   Role ………………………………… 

Kotel  ………………………….   Kra …………………………………. 

Sova  ………………………….   park ………………………………. 

Ocet  ………………………….   Lahvička ………………………… 

Kabát  ………………………….   Latě ………………………………… 

Terč  ………………………….   Orat ………………………………… 

Opak  ………………………….   Samet………………………………. 

Psát  ………………………….   Letka…………………………………. 

Delta  ………………………….   Listina ……………………………… 

Pekař  ………………………….   Daněk ……………………………… 

Bluma ………………………….   Rosnička …………………………. 

Ropucha …………………………. 

 

 

  



5) Abeceda 

Najděte slova od jednotlivých písmenek abecedy, která a dané písmenko 

začínají i končí. Počet písmen ve slově je libovolný. 

A______________________A 

B______________________B 

C______________________C 

D______________________D 

E______________________E 

F______________________F 

G______________________G 

H_____________________H 

I______________________I 

J______________________J 

K______________________K 

L______________________L 

 

Druhou půlku abecedy si necháme na příště. Napište mi, jaká slova jste 

vymysleli. 

 

  



ŘEŠENÍ 

1) První a poslední slabika 

IN _ _ _CE  

Nákaza = infekce 

Vstříknutí látky =injekce 

Instinkt = intuice 

Nápaditost = invence 

Znehodnocení peněz = inflace 

IN _ _ _ _ _ CE 

Středověký tribunál = inkvizice 

Jevištní realizace dramatického díla = inscenace 

Zavedení = instalace 

Organizace = instituce 

Pokyny = instrukce 

Nucený pobyt na vykázaném místě = internace 

Vložené peněžní prostředky =investice 

Napadení = inzultace 

 

2) Méně známá přísloví 

Kdo o kom za zády mluví, jistě se ho bojí. 

Když je dům postavený, na zedníka si už nikdo nevzpomene. 

Směj se a celý svět se směje s tebou, plač a pláčeš sám. 

I když žena a muž spí na jedné podušce, mají různé sny. 

Žádná píseň není tak dlouhá, aby jí nebylo konce. 

Kdo myslí na sebe, když se má dobře, zůstane sám, upadne-li do bídy. 

Tomu, kdo se dívá, není žádná práce zatěžko. 



Neštěstí netřeba hledat, samo od sebe přijde. 

Koho kaše spálila, ten i na podmáslí fouká. 

Na cizím dvoře jehňata tučnější. 

Kdo nemá, s kým by se vadil, pojme sobě ženu. 

Je lepší zapálit svíčku, než si stěžovat na tmu. 

Sto mužů může vytvořit tábor, ale jenom jedna žena může vytvořit domov. 

Učení v mládí je rytí do kamene, učení ve stáří je psaní do písku. 

Buďte přísní sami k sobě a shovívaví k jiným a nebudete mít nepřátel. 

Moudrý se mýlí sedmkrát denně. 

3) Palindromy – napište mi, jaká slova či věty jste vymysleli. 

 

4) Anagramy  

Amplión – lampión, kotel – loket, sova – vosa, ocet – otec, kabát – tabák, terč – čert, opak – 

kopa, psát – spát, delta – datle, pekař – řepka, bluma – album, ropucha – porucha, role – 

orel, kra – rak, park – park, lahvička – hlavička, latě – těla, orat – rota, samet – mates, letka 

– talek, listina – slitina, daněk – děkan, rosnička - Korsičan 

 

5) Abeceda – napište mi, jaká slova jste vymysleli. 

 


