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Precvičte si: jazykové schopnosti, koncentráciu, krátkodobú a vizuálnu 

pamäť 

1. zadanie: z nápovede odhaľte známe príslovie 

Príklad: Zvieraťu, ktoré si dostal, do úst nekukaj.  

      Darovanému koňovi na zuby nepozeraj. 

 

1. Keď sa mi z úst rinú slová je to menej hodnotné, ako keď nevravím 

nič. 

2. Ak môj zrakový orgán pozerá iným smerom, moja telová pumpa je 

v poriadku. 

3. Príliš častá návšteva pitného zdroja s nádobou spôsobí 

poškodenie jej sluchového orgánu. 

4. Nepravdivá informácia ďaleko nezájde. 

5. Človek ktorému v bruchu hudci vyhrávajú, si myslí, že ten kto je 

najedený nehovorí pravdu. 

6. Kto je hore hneď po východe slnka urobí viac vecí. 

7. Ak konzumuješ druh pečiva, ktoré ti niekto napečie, mal by si s ním 

aj zanôtiť. 

8. Nebudeš jesť sladké pečivo, keď sa budeš celý deň len povaľovať. 

9. Po východe slnka je lepšie rozmýšľať ako po jeho západe. 

10. Nežnejšie pohlavie ide tam, kam sa nedostane ani rohatý. 
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2. zadanie: Vytvorte reťaz názvov na základe zadaných indícií, pričom 

posledné dve písmená (dĺžne môžete ubrať/doplniť) každého názvu 

budú zároveň prvými dvoma písmenami nového názvu  

príklad: auTO - TOpánKA - KAviareň 

Nápovede sú:  

- krajina vychádzajúceho slnka 

- mesto na východe Slovenska 

- materiál, z ktorého sa robia koláče a chlieb 

- zápasník s býkmi 

- veľmi prudký vietor 

- policajné auto alebo mužské meno 

- kus látky na ovinutie holej nohy do čižmy alebo topánky 

- samec kozy 

- americký program kozmických letov 

-  druh cudzokrajnej vodnej rastliny s krásnymi bielymi kvetmi 

- tretie najväčšie japonské mesto 

-  druh papagája pestrých farieb 

- ovocný strom alebo ker 

- slovenský herec známy svojím humorom a charizmou 

- francúzska opera Georgesa Bizeta 
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3. zadanie: označte čísla 1,2,3,4,5,6,7 ktoré sú napísané zrkadlovo. So 

zadaním sa nesnažte otáčať. 
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Riešenie: 

1. 

1. Hovoriť striebro, mlčať zlato.  
2. Čo oko nevidí, to srdce nebolí  
3. Tak dlho sa chodí so džbánom po vodu až sa ucho odtrhne.   
4. Lož má krátke nohy.  
5. Hladný sýtemu neverí.  
6. Ranné vtáča, ďalej doskáče.  
7. Koho chleba ješ, toho pieseň spievaj.  
8. Bez práce nie sú koláče.  
9. Ráno múdrejšie večera.  
10. Kde čert nemôže, pošle ženu.  
 
2. 
Správna odpoveď (alebo skôr jedna z nich:) je  

Japonsko – Košice – cesto – toreador – orkán – anton – onuca – cap 

- Apollo – lotos – Osaka – kakadu – dula – Lasica – Carmen 

3. čierne čísla sú zrkadlové 

 

 

 

 


