
 

 

1) Co myslíte? 

 

• Co je správně: sedm plus pět JE třináct anebo sedm plus pět JSOU třináct 
 

• Proč je nelegální někoho, kdo žije v Čechách pohřbít na Moravě? 
 

• Petrův otec má 5 synů: Leden, Únor, Březen, Duben a ???  Jak se jmenuje poslední 
syn? 
 

• Kráva se prochází po louce. Jde 50 metrů směrem na sever, poté 50 metrů na východ, 
potom 50 metrů opět na sever a nakonec 50 metrů na západ. Jakým směrem bude 
poté směřovat její ocas? 

 

 

 

  



2) Odeberte slabiku 

Odeberte kteroukoli slabiku v uvedených slovech tak, aby vzniklo jiné slovo: 

 

Karabina     Barabizna 

Baráček     Hygiena 

Korekce     Lamela 

Západka     Pochyba 

Telefon     Létající 

Paruka     Překližka 

Tabule     Lopata 

Pikola     Podlaha 

Výhrada     Pohovor 

Povlak     Povolání 

Přízemí     Konzervace 

Korelace     Lokálka 

Reformace    Dorty 

Dutina     Kombinéza 

Bavlna     Krovky 

Lasice     Kukuřice 

Doporučit 

 



3) Kolik zvířat a jaká najdete na obrázku? 

 

 

  



4) Slova končící na… 

Vymyslete co nejvíce slov, která končí na… 

 

……………………………………………………………………-IVA 

……………………………………………………………………-ERIUM 

……………………………………………………………………-ÓNA 

……………………………………………………………………-ORIUM 

……………………………………………………………………-CTVO 

……………………………………………………………………-KO 

……………………………………………………………………-IE 

……………………………………………………………………-EN 

……………………………………………………………………-ISMUS 

……………………………………………………………………-OVÝ 

……………………………………………………………………-SKÝ 

……………………………………………………………………-AVKA 

……………………………………………………………………-ACE 

……………………………………………………………………-ENT 

……………………………………………………………………-AŘ 

……………………………………………………………………-ÁŘ 

……………………………………………………………………-VICE 

……………………………………………………………………-ÍNKA 

  



5) Názvy potravin 

Pokud vyškrtnete v každém slově dvě písmena, získáte název potravin. 

 

 

  



ŘEŠENÍ 

 

1) Co myslíte? - Ani jedno, sedm plus pět je dvanáct; Protože je nelegální pohřbít 

někoho, kdo ještě žije; Petr; Ocas krávy směřuje celou dobu směrem k zemi. 

2) Odeberte slabiku – Kabina, ráček, korek, západ, tele, ruka, tabu, pila, výhra, vlak, 

příze, korela (relace), reforma (formace), duna, vlna, sice, poručit (doručit), babizna, 

hyena, mela, chyba, létací, kližka, pata, dlaha, hovor, volání, konzerva, lokál, rty, 

kombiné, krov, kuřice 

3) Skrytá zvířata - na obrázku je 6 zvířat. Krokodýl, motýl, velbloud, zajíc, kobra, jelen. 

4) Slova končící…  

- IVA – kurziva, invektiva, lokomotiva, ofenziva 

- ERIUM – klimakterium, presbyterium, mysterium 

- ÓNA – fazóna, sezóna, zóna 

- ORIUM – oratorium, absolutorium, krematorium 

- CTVO – žactvo, ptactvo, úřednictvo 

- KO – pírko, vínko, tričko, maličko, zrnko, městečko, brzičko 

- IE – epidemie, biologie, akademie, Marie, Francie, hierarchie, chemie 

- EN – doyen, gen, obden, leden, kořen, benzen 

- ISMUS – kubismus, autismus, komunismus, poetismus, kapitalismus 

- OVÝ – cínový, nový, osikový, látkový, kovový, hrníčkový 

- SKÝ – pražský, perský, ženský, učitelský, bohémský, slovenský 

- AVKA – volavka, padavka, slintavka, václavka, hluchavka, náplavka 

-  ACE – gratulace, imatrikulace, prezentace, kalkulace 

 

5) Názvy potravin - špek, ocet, rohlíky, houska 

 


