
Znáte česká přísloví? Dokážete je doplnit? 

1. Bez práce nejsou…... 

a) knedlíky   b) koláče   c) hamburgry 

2. Hlad je nejlepší…… 

a) lékař        b) kuchař    c) učitel 

3.??? nepadá daleko od stromu 

a) jablko        b) ananas   c) hruška 

 

 

Hádejte!  

Některá jídla se jmenují hodně zvláštně. Najděte dva chytáky, co mezi 

názvy jídel nepatří! 

a) španělský ptáček   b) volské oko   c) včelí úly   d ) svíčková omáčka 

e) moravský vrabec   f) paví očko     g) hlíva ústřičná 

Víte to? 

Celý řádek pojmenujte jedním slovem. 



a)
 
pepř, paprika, hřebíček, badyán, skořice 

b)
 
polévková lžíce, nůž, vidlička, dezertní vidlička, lžička 

c)
 
hrnec, pánev, pekáč, konvice, sklenice, talíř 

d)
 
jablko, hruška, pomeranč, třešně, borůvky 

e)
 
mrkev, paprika, okurka, ředkvičky, salát 

Znáte zeleninu? 

Do zeleniny se přimotali tři vetřelci. Odhalíte je? 

artyčok, karotka, kotrč, 

lilek, pastiňák, buřňák, 

rebarbora, chřest, svlačec, tuřín 

Zvířecí křížovka 

Zapoj své mozkové buňky, vylušti křížovku a zjisti, co je tajenkou. 
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Chro, chro.. 

Manny z Doby ledové byl 

Zvíře, co dává mléko 

Naše největší sladkovodní ryba 

Skvrnitá africká šelma 

Pták se dvěma R a dlouhými křídly 

Jiný název pro opeřence 

Kunovitá vodní šelma 

Jedovatý had s klikatou čárou na hřbetě 

Samec od kozy 

Roztomilý americký medvídek, ve skutečnosti nebezpečný 

Mládě koně 

Velký pták podobný čápu (nebo také dopravní stroj) 

Slepý živočich tvořící podzemní cestičky 

Australský vačnatec šplhající po stromech 



VYBARVI PODSTATNÁ JMÉNA VZORU ŽENSKÉHO 

 

ŽENA – červeně 

RŮŽE – žlutě 

PÍSEŇ – modře 

KOST - zeleně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Školka se švihadlem: 

1. třída: 10 přeskoků snožmo 

2. třída: 9 přeskoků pravou nohou napřed 

3. třída: 8 přeskoků levou nohou napřed 

4. třída: 7 skoků po pravé noze 

5. třída: 6 skoků po levé noze 

6. třída: 5 skoků pozadu pravou napřed 

7. třída: 4 skoky pozadu levou napřed 

8. třída: 3 skoky s překříženýma nohama 

9. třída: 2 skoky v podřepu snožmo 

10. třída: 1 vajíčko (proskočení oválu švihadla vytvořeného překřížením paží, též se 

nazývá „zrcadlo“) 

Školka s míčem 

Varianta č. 1, zkrácená forma 

Stoupněte si před zeď, záleží zase na věku dětí, ti mladší si stoupnou blíže, starší dál, aby to 

měly těžší. Háže se na slabiky, tzn. říkejte postupně po slabikách: 

 de-sít-ky a na každou slabiku hoďte míč o stěnu a chytněte do obou rukou (tzn. 3 ×) 

 de-vít-ky - balon hoďte o stěnu, nechte ho spadnout o zem a chytněte do obou rukou 

(3 ×) 

 os-mi-čky - hoďte o stěnu a tleskněte před tělem (3 ×) 

 sed-mi-čky - hoďte o stěnu a tleskněte před i za tělem (3 ×) 

 šest-ky - hoďte a chyťte pouze pravou rukou (2 ×) 

 pět-ky - hoďte a chyťte pouze levou rukou (2 ×) 

 čtyř-ky - hoďte pod pravou nohou a chyťte obouruč (2 ×) 

 troj-ky - hoďte pod levou nohou a chyťte obouruč (2 ×) 

 dvoj-ky - hoďte zády ke zdi, otočte se a chyťte obouruč (2 ×) 

 jed-ni-čky - hoďte obouruč o zeď, otočte se o 360 stupňů a chyťte (3 ×) 

Varianta č. 2, nezkrácená 

Tuto variantu je zbytečné rozepisovat, protože jediná změna je v tom, že se neháže míčem 

podle slabik, ale opravdu podle počtu. Začíná se opět desítkou, tedy hoďte 10× o zeď atd. 

Varianta č. 3 vyžaduje driblování a je tedy vhodná pro starší děti 

 10 × driblujte pravou rukou (jedná se o počet úderů o zem) 

 9 × driblujte levou rukou 

 8 × driblujte na střídačku oběma rukama 

 7 × hoďte míč pod pravou nohou a chyťte obouruč 

 6 × hoďte míč pod levou nohou a chyťte obouruč 

 5 × vyhoďte míč do vzduchu, tleskněte a chytněte 

 4 × vyhoďte míč do vzduchu, dvakrát tleskněte a chytněte 

 3 × vyhoďte míč do vzduchu, dřepněte a chytněte 

 2 × vyhoďte míč do vzduchu, tleskněte před i za tělem a chytněte 

 1 × hoďte míč o stěnu, otočte se o 360 stupňů a chytněte 



 


