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1. Přiřaď správně písmena k níže uvedeným slovům : 
 

 

Pranostiky     ______________________________________________________________ 

 

 

Přirovnání ______________________________________________________________ 

 

 

Přísloví           ______________________________________________________________ 

 

 

 

a) Kdo mnoho slibuje, málo splní.    

b) Práce kvapná , málo platná.    

c)  Březen –za kamna vlezem.    

d)  Hezká jako obrázek.     

e) Tvrdý jako kámen.     

f)  Strach má velké oči.  

g) Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý.   

h) Na svatého Aloise poseč louku, neboj se!  

i)  Zvyk je železná košile.  

j)  Utíká to jako voda. 

 

 

 

2. Napiš, co znamená, když se řekne: 
 

 

Bez práce nejsou koláče. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Dutý jako bambus. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Ruce jako z bavlnky. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŘEŠENÍ: 
 

1. Přiřaď správně písmena k níže uvedeným slovům : 
 

 

Pranostiky     Na svatého Aloise poseč louku, neboj se!  

                        Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý.   

                        Březen –za kamna vlezem. 

 

 

Přirovnání    Utíká to jako voda. 

                       Tvrdý jako kámen.  

                       Hezká jako obrázek.  

 

Přísloví          Zvyk je železná košile.  

                       Strach má velké oči. 

                      Práce kvapná , málo platná. 

                       Kdo mnoho slibuje, málo splní. 

 

 

 

a) Kdo mnoho slibuje, málo splní.    

b) Práce kvapná , málo platná.    

c)  Březen –za kamna vlezem.    

d)  Hezká jako obrázek.     

e) Tvrdý jako kámen.     

f)  Strach má velké oči.  

g) Velký pátek deštivý - dělá rok žíznivý.   

h) Na svatého Aloise poseč louku, neboj se!  

i)  Zvyk má železnou košili.  

j)  Utíká to jako voda. 

 

 

 

 

 

 

2. Napiš, co znamená, když se řekne: 
 

Bez práce nejsou koláče. 

              Musí se pracovat, abychom si mohli za vydělané peníze něco koupit. 

 

Dutý jako bambus. 

               Nepřipravený na zkoušku. 

 

Ruce jako z bavlnky. 

                  Hebké ruce. 


