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ZÁHADA LIDSKÉHO MOZKU

1. Dokážeš přečíst následující větu?

V SUOIVSOLTSI S VZÝUKEMM NA
CMABRIGDGE UINERVTISY

VLŠYO NJAVEO, ŽE NZEÁELŽÍ NA
POŘDAÍ PSÍEMN VE

SOLVĚ. JEDNINÁ DLEŮITŽÁ VĚC JE,
ABY BLYA PNVRÍ

A PSOELNDÍ PÍMESNA NA
SRPVÁÉNM MSTÍĚ. ZYBETK MŽŮE

BÝT TOTÁNLÍ SĚMS A TY TO
PŘOÁD BEZ PORLBMÉŮ PEŘČETŠ.

JE TO PORTO, ŽE LDIKSÝ MEZOK
NETČE KDAŽÉ PENSÍMO,
ALE SVOLO JKAO CLEEK.

2. Z textu vyplývá poznatek, který využij, a napiš na první pohled tajnou zprávu svému kamarádovi. Nebude
 to lehké. (Vzor: A potom jmse si pviostvilai u lsea snaty a šli se kaoput.)

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

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

3. Náš mozek se musí potýkat s mnoha obtížnými úkoly, které řeší. Napiš správně následující větu a potom splň
 úkol č. 4.

Dpoiš sjentou snkupiku tří pmeísn do vešch njílecásduích nnýúpelch solv:

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

 PO _ _ _              S _ _ _ OVATEL

 S _ _ _ OVÁNÍ ZÁ _ _ _
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5. Slovo ve sloupci C přísluší svým významem ke slovům ve sloupci A nebo B. Přiřaď, kam slovo patří. Co jsi ještě
 zjistil?

A B C

leden dělit srpen, říjen 

březen sčítat květináč

květen odčítat násobit

6. Na obrázku vidíš čtverec o devíti písmenkách. Slova se čtou ve vodorovném i svislém směru. První slovo
 napovíme, první písmenka dalších slov také. Povede se ti doplnit čtverec? Vymyslíš i další slova, která se čtou
 stejně? 

K O S

O ?

S ? ?

7. Vytvoř slovní řetěz mezi oběma krajními slovy. V každém ze slov, která budou následovat po sobě, nahraď vždy 
 jedno písmeno. 

MED  _ _ _   _ _ _  OLA

LANO  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  MOST

8. Které dvě věty mají podobný význam? Podtrhni je.

Neházej fl intu do žita.

Kdo dřív přijde, ten dřív mele.

Nevzdávej to, i když tě něco zklame.

Kdo se spálil, ten si dá podruhé pozor.
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9. Čtyři věty v předchozím úkolu byla přísloví. Najdi ho i v tomto obrázku.

STRACH 

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

10. Zaměníme-li písmena nějakého slova, vznikne slovní přesmyčka. Najdi původní slovo.

 PULTINÁ               ČÍLVÁKM ARPCH

 SDÁMIKSRKAE ŽŮER ATCHOUBL

PREKONATI


