Dokončete následující věty podle vlastní fantazie:

Má rodná obec je/ jsou................................................................
O mé rodné obci.........................................................................
Nejlepší v mé rodné obci ...........................................................
Z mé rodné obce byl ..................................................................
Do mé rodné obce se .................................................................
V mé rodné obci není ...............................................................

Napište 3x větu se stejným obsahem, ale s jinými slovy:
Babička vaří oběd. – > Matka mého otce připravuje hlavní
chod.

....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

Rozluštěte vždy tři slova tak, aby Vám nezbylo žádné písmeno
©Paměťář

Přesmyčky – tři ženská jména:

TAKIŠINADELÉAEŘALKA

Přesmyčky – tři listnaté stromy:

AŘALJEVORŠOÍPÁK

Přesmyčky – tři domácí zvířata:

ESRÍKILCOVKLEPECÁ

Přesmyčky – tři kuchyňské potřeby:

KÁŘNEVZRAEAAÁČVSTĚP

Přesmyčky – tři příjmení českých zpěváků:

TTZÍAMGAUMKAŠOT

Přesmyčky – tři názvy kalendářních měsíců:

IARDBEPPNSTELSOUDN

Doplňte křestní jména českých osobností:
©Paměťář

Růžičková_____________
Lábus

______________

Roden

______________

Bílá ______________
Izer ______________
Pergnerová______________
Kostka

______________

Zeman

______________

Navrátilová _____________
Špotáková______________
Mandlová ______________
Burian

______________

Foglar ______________
Gott ______________
Neruda ______________
Nedvěd ______________
Bartošová ______________
Adamovská _____________

Přeházením písmenek získejte 6 slov,
kdy vždy jedno slovo do vzniklé kategorie nepatří.
ORJVA
PÍLA
ZÍBŘA
DEJEL
LOPOT
SANAJ
DEMUKŇA
ZALABKA
LATKEŘAZ
BADELE
ŘATAMEDÍŠOUK
KMENÁŘEH
ZELOK
VRÁKA
LIROGA
CVOE
LÁKRÍK
REPSA
ŠAKRUH
ŠEŘETŇ
RUMEŇKA
SANANA
DOHAJA
LAMINA

©Paměťář

Napište slova opačného významu
Stoupat –

Originál –

Stejný –

Bohatý –

Odborník –

Bezpečný –

Mír –

Syntéza –

Čitatel –

Juliánský –

Ofenziva –

Obr –

Altruismus –

Aktivní –

Hydrofilní –

Akutní –

Předcházející –

Silnoproud –

Interní –

Bojovný –

Export –

Býložravec –

Pravda –

Jing –

Volný –

Montekové –

Nabídka –

Sinus –

Zdravý –

Laskavý –

Stručný –

Tlustý –

Pracovitý –

Ženatý –

Starodávný –

Šťastný –

Duševní –

Světlo –

Má dáti –

Živý –

Plavat –

Lehký –

Nebe –

Tuzemský –

Přední –

Černý –

Správně –

Zábavný –

Vypnout –

Jemný –

Hloupý –

Ostrý –

Podtrhněte všechna podstatná jména:
čjmřízekiujšéíuzrnířklvlasybůščiotnarciskabůioštrampolínaoui
bšéutbverdiktkjasřuzabankaščobýkůelšúíuitblasičkaůksjgšúslj
kšúřzmarblxkůjwšúharmonikářzíblůzasčúřzsljhúčzžitoíésnljču
zčírlokomotivajkščzžínslůiščůšitízbíéšjůzbíéčzjezevecššolmbí
čzhslonůdjřojizbůsjlkřouwzbumerangmščoéíščšolmbíčzhrstlůd
jřojizvabůsjlkřouwzbmščoéíščzůnlkladivokůjsrfgřmzůnlkolíkk
ůjsrfgřmečlbšljssymbolišzjeopaprikajznošidupačkyiaibodlákio
hbaslgibkormidloblabiosbkještěrkabůoijdvkjagsdflkjbakldfíky
bboasnjklstvjklepetonasnkskokánekbaúwbojovníkbowpastelka
tuabjkúwpbjkwtbnioabecedagajůkbauheligonghaičaůkometab
haskjvikbjaksůbhioůwšvestkabůahdfkjůbahiioščůůkjlampiónbj
asekerabaůkjjdksůafbahůlkabhaskjdboasůoibwpovlečenípbiso
Řešení:
Přesmyčky: ženská jména: Adéla, Eliška, Kateřina, listnaté stromy: lípa, javor, ořešák, domácí zvířata: slepice,
králík, ovce, kuchyňské potřeby: zástěra, vařečka, pánev, zpěváci: Gott, Matuška, Zíma, měsíce: duben, srpen,
listopad
Jména osobností: Helena Růžičková, Jiří Lábus, Karel Roden, Lucie/Věra Bílá, Zdeněk Izer, Tereza Pergnerová,
Petr Kostka, Karel/Miloš/Bořivoj Zeman, Martina Navrátilová, Barbora Špotáková, Adina Mandlová,
Vlasta/Jan/Zdeněk Burian, Jaroslav Foglar, Karel Gott, Jan Neruda, Jan/František/Pavel Nedvěd, Iveta
Bartošová, Zlata Adamovská
Co nepatří mezi ostatní: 1. javor, lípa, bříza, jedle, topol, jasan – jedle není listnatý strom, 2. meduňka, bazalka,
třezalka, lebeda, mateřídouška, heřmánek – lebeda je plevel, 3.kozel, kráva, gorila, ovce, králík, prase – gorila
není domácí zvíře, 4. hruška, třešeň, meruňka, ananas, jahoda, malina – ananas neroste u nás
Slova opačného významu – v některých případech je více možností: klesat, jiný, amatér, válka, jmenovatel,
defenzíva, egoismus, hydrofobní, následující, externí, import, lež, těsný, poptávka, nemocný, obsáhlý, líný,
novodobý, fyzický, dal, topit se, peklo, zadní, špatně, zapnout, chytrý, padělek/kopie, chudý, nebezpečný,
analýza, gregoriánský, trpaslík, pasivní, chronický, slaboproud, mírumilovný, masožravec, jang, Kapuleti,
cosinus, hrubý, štíhlý, svobodný, nešťastný, tma, mrtvý, těžký, zahraniční, bílý, nudný, drsný, tupý
Skrytá slova: řízek, zrní, vlasy, narciska, trampolína, verdikt, jas, banka, býk, lasička, zmar, harmonikář, blůza,
žito, lokomotiva, šití, jezevec, slon, bumerang, hrst, jizva, kladivo, kolík, meč, symbol, paprika, dupačky,
bodlák, kormidlo, ještěrka, fíky, klepeto, skokánek, bojovník, pastelka, abeceda, gong, kometa, švestka, lampión,
sekera, hůlka, povlečení

