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1. Pokuste se následující vlastnosti vyjádřit pomocí přirovnání: 

 např. rychlý     →     být jako vítr 

 nešikovný 

 tichý 

 sám, samotný 

 nestálý 

 neohrabaný 

2. Vyjádřete jedním slovem, jaký je člověk, když je: 

 např. jako topol  →  vysoký 

 jako lunt 

 jako ryba 

 jako páté kolo u vozu 

 jako sluníčko 

 jako obrázek 

 

3. V přirovnáních často propojujeme určité vlastnosti a živočichy. Zvládnete přiřadit    

     k jednotlivým zvířatům vlastnosti, které s nimi spojujeme? 

veš 

rys 

kočka 

chameleón 

včela 

křeček 

krysa 

liška 

medvěd 

pes 

holubice 

opice 

 

nestálost 

drzost 

zrádnost 

mazanost 

bystrost 

chamtivost 

faleš 

zavalitost 

věrnost 

píle 

lenost 

mírnost
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4. V centru grafu je napsáno ústřední slovo frazémů, po stranách jsou napsány jejich  

    charakteristiky. Vymyslete správné znění frází, celé je napište. 

                  

                              být umíněný                                                             být výřečný, hubatý 
                
             nemá                               nezvládat 
           to smysl                                  něco                          pomlouvační                             mlčet, 
                                                                                                   lidé                                  zachovat 
                                                                                                                                          tajemství     
     pociťovat vinu za minulé činy a možnost trestu 
                                                                                                               být udýchaný 
 
 
 
                         zamilovat se                                                              hodně pracovat, dřít 
 
 
   být dobrý,                             překonat,                             být šikovný                            odmítat  
   laskavý                                smířit se se situací                                                           odpovědnost 
 
                    něco dělá starosti                                                               být bez prostředků 
 
 
5. Přísloví podle nápovědy. 
   Která přísloví  nejlépe vyjádří následující nápovědy? K rozluštěným příslovím přidejte krátké   
   vysvětlení. 

• Když chybí aktivita, nebude sladká odměna . 
  
• Vykonávání jedné domácí práce pomocí služebníků pekla. 
  
• Vrcholná část těla nepřekoná bariéru.  
  
• Ovoce se nezatoulá do velké vzdálenosti od rodiče. 
  
• V jedné části oděvu se mu ocitá čirá bezbarvá tekutina bez barvy a zápachu. 
  
• Dopravovat na zeď jednu z luštěnin. 
  
• Tvarovat konkrétní materiál v době po tepelné úpravě. 
  
• Když se nedaří, prokáže se ti blízký člověk. 
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