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Zábavný kvíz

1. Co je to frgál?
a) nářadí stolaře
b) valašský koláč
c) hanlivé označení velkého nosu

3. Co je to francovka?
a) lihový bylinný roztok
b) označení automobilu
c) značka vína

5. Co je to cibulák?
a) jídlo s velkým množstvím cibule
b) hrnec na polévku
c) originální český porcelán

7. Co je to orloj?
a) lidové označení pro hodinky
b) mechanické věžní hodiny
c) souhvězdí

9. Co je to potápník?
a) člověk, který se rád potápí
b) druh vodního ptactva
c) vodní brouk

11. Co je to máslák?
a) člověk, co miluje máslo
b) jedlá houba
c) nádoba na uchování másla

13. Co je to Milešovka?
a) nejvyšší hora Českého středohoří
b) léčivý pramen
c) bylinný likér

15. Co je to golem?
a) člověkem oživená socha
b) město v Polsku
c) trestanecký tábor v Rusku

2. Co je to hortenzie?
a) zahradní kytka
b) jméno královny
c) druh lasičky

4. Co je to hejkal?
a) ryba
b) lesní strašidlo
c) osel

6. Co je to Kofola?
a) hudební nástroj
b) čokoládová tyčinka
c) nealkoholický nápoj

8. Co je to platýz?
a) mořská ryba
b) drahý kov
c) listnatý strom

10. Co je to marináda?
a) ovocný kompot
b) kořeněná směs k nakládání potravin
c) námořní pěchota

12. Co je to baobab?
a) africký pozdrav
b) africký strom
c) africký nápoj

14. Co je to herynek?
a) slaneček
b) uzenina
c) zvedací zařízení

16. Co je to čevabčiči?
a) druh malého ptáčka
b) pokrm z mletého masa
c) japonský nápoj

Trénink dlouhodobé paměti — Obtížnost: 2/5
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Pozorně si prohlédněte obrázky v horní části listu. Až si je zapamatujete, 
zakryjte horní část a překreslete obrázky do tabulky dole.

 TIP: Nemusíte dbát na krásu obrázků, důležité je si je zapamatovat.

Trénink krátkodobé paměti — Obtížnost: 3/5



64

Změňte jedno písmeno tak, aby vznikla součást domácího vybavení.

VIDLE

KOSTEL

HRAČKA

HOLIČKA

SRNEČEK

MÍRA

BEDNIČKA

ROHOVKA

HALÍŘ

ODRAZ

KACHNIČKA

LASICE

KAMPA

KLIMA

RÁDLO

KOV

NÁVĚS

STONEK

ZÁVOD

Trénink slovní zásoby — Obtížnost: 2/5
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V následujícím odstavci je ukryto 15 slov označujících různé druhy oblečení.

KRASTRDŽÍNYBNVKCVŽŘUKJKROBBVLKDGVNKBVCNSIRPGEIAPK 

DSNMDČÁÉKSFCMOWCKNRUIEOPÚWKREKAHNDCRUNFEJMŠATYX 

DMDOPSVLMXFYIOEHNAPÚPIKCKYMINCCIALDKMXURTŠÍČŠKDCH 

ANKXCDENHXCKSDNUKAODBNPSSUKNĚCNSDCNKIEOWPIFJSONJS 

DJBVKIYALCLNKVEČERNÍRÓBAMALAKATAKIAJDNRIAKRAVATALDJ 

VNKLYNALFRURIFLEANCKLFLXYBUHATUŽÁŠESTROUASIHCFEKPÉ 

APJĚJSOŠÁČOACORJKAPŮKAZRBTUFÁMILTROBLŮZAMLIUTAFRTRI 

KOEUWFHCLBKALKNVDKLERŠKDNLÍKMALSĚŠNDLALRÉNSIŠNSLIŠ 

KLANĚAKLFLSKFJOIEÍKAILKFÝKSLALIJVZZUJGJBTÝFHGVŠEKOŤUI 

ČGCÍMÁJVKLOBOUKCLAEHJFPFJAJEBFKANCILPILVBUOJIJMNHUZR 

XHNJZŽHVŘFHNBUÁGBMGHČĚFDXGZIHJNMXEFERMIGUHALENKA 

MLAHRUJINCKALEOVJSMDRAKATESYMOLPIKUŘÍNELKCAPFIVNKC 

LSATIPOLDRKRAŤASYKSLAOWEFBJASJWGDTEIDAUWEZRTRETPOL 

EMNAICETLÁKALOSEKUŘECUERSKOBLEKWIUFCBHJSNASAKOJLAS

EIFJPHUEUŽQIEFHČJANXEDOTÝNAČESTILEŘEŤLAVČEPICEOEWIRJK

DHIUERUKAVICEELKJMOLOMRIOHÁLODMRBXUEOIŠMEETIJMFCRE 

GBOPWĚWOČOKAOMRLÍČEKARTOLEŠAKTYLMPULHROVETOMTRY

1.  .............................. 2.  .............................. 3.  .............................. 4.  ..............................

5.  .............................. 6.  .............................. 7.  .............................. 8.  ..............................

9.  .............................. 10.  ............................ 11.  ............................ 12.  ............................

13.  ............................ 14.  ............................ 15.  ............................

Trénink pozornosti — Obtížnost: 2/5
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Na následujících obrázcích jsou různé druhy zeleniny. Představte si, že na naší planetě 
přistáli mimozemšťani, kteří o těchto plodinách nevědí vůbec nic. Zkuste jim co nejlépe 
a nejpodrobněji popsat jejich vlastnosti.

Trénink tvůrčích dovedností — Obtížnost: 4/5
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Nakreslete levou rukou:

1. Domeček

2. Květinu

3. Psa

4. Monu Lisu

Trénink grafomotorických dovedností — Obtížnost: 4/5


