
Paměť nejsou žádné čáry 
aneb 

Co se slovy všechno poví 

Na začátku přišlo slovo. Hned po něm přišlo nedorozumění.  
Reinhard K. Sprenger 



Kognitivní rozcvička 
Kognitivní schopnosti –  schopnosti poznávat a sdílet 

Sledujte následující obrázek dvě minuty.  

Pak se snažte vybavit si z paměti co nejvíce 

předmětů. 

 

Krátkodobá paměť má kapacitu 5 – 9 prvků. 

Zapamatujete si více? 





Vymyslete příběh na jedno písmeno 

a věty na písmena dle abecedy 

Jestliže mladá žena je mladice, 

tak silná musí být silnice, 

když se brání - bránice 

a když je rovná - rovnice. 

A jestliže mnoho soch je sousoší, 

pak tedy mnoho žen je soužení. 

Babička 

Boženčina babička běhala bosá bezem. 

„Bolí! Bolí!“ bědovala. „Babi! Bez bot?! 

Blázníš?!“ běsnila Boženka. 

Babička bacila Boženku banánem. 

Bloumala, běžela... Brečela. 

Balírna bot byla blízko. Bláznivý balič Bobeš 

blekotal: „Brečíš, bábo! Boty bys brala? 

Blééé!!!“ 

Babička bodla Bobeše bodlákem. „Boty!!“ 

brblala blaženě. „Baťa? Bezva!!!!!!!!!“  

Jana kluše lesem. Sára šustí taftem.    

A, B, C, Č, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, 

N,O, P, Q, R, Ř, S, Š, T, U, V, W, X, Y, Z, Ž 



• npɐzǝZepředu – stejně/jinak 

 

Vzpomeňte si na další slova 

dle zadání 

OKO, KRK, BOB, ... 

MEZ / ZEM, LÍC / CÍL, MOL / LOM, ... 

• Nejděte na to bezhlavě! 

 LÍN, LES, BOR, ... 

LÍCE, LESK, RYCHLE, ... 



• Která očka mňoukají? 

• Jaká moc je nemilá? 

• Který vaz nezlomíš? 

• Které líčko se lehce rozbije? 

• Jaká Barbora roste v zahradě? 

• Která bota se neobouvá? 

• Jaká liška kvete na louce? 

• Který pán je sladký jako med? 

• Který rok nemá 12 měsíců? 

Odpovězte na otázky 



 

• Česky za každou cenu 
(České národní obrození cca 1760-1848) 
– nosočistoplena, spěšnoved, 

prstobřinkoklapka, skokotnosta, bručka, 
knihovtipník, zpěvořečnost, 
věžovice,  ránokladka, prostranov, ... 

Co chtěli obrozenci říci 

těmito slovy? 



• Barevná čeština 

–v zeměpisných názvech 

–v názvu knihy 

Hrátky s češtinou 

• (Po)citová čeština 
Vymyslete krátký příběh z následujících citoslovcí: 

jú! mňam, mňam! bác! 

ouvej, ouvej! uf! hi, hi! jupí! 



Ivan Mládek - Zkratky 

Znáte význam všech 

zkratek v písničce 

Z PLR do MLR jel jsem přes ČSSR, 

SNB mé DKW si stoplo na TK. 

Mé DKW SPZ ABT 25 - 50 

musí teďka na GO do ČSAO.  

 

OHC či OHV či co má to DKW, 

potřebuje z NDR nová šoupátka. 

Jsem RNDr. CSc. z ČVUT v Praze 2, 

v ČSAO v Praze 3 já mám tlačenku.  

 

Tohle IA VHJ dělá kromě DKW 

BMW a NSU, KDF i MG. 

Za dvě LP KTO DKW mám na GO, 

když dostanu na ČVUT syna Kelblové.  

Kelblová z OPBH mistrovi ČSAO 

dá do bytu PVC a teplou "há dvě ó". 

Vystavené na LVT PVC však přiveze 

skladníkovi DKP šofér V3S.  

 

Všechno dopadne OK za lístky na FOK, 

šofér ČSAD má o Schumanna zájem. 

Mistr od ČSAO známou má na PKO, 

její bratr v OÚNZ dělá sestřičku.  

 

V OÚNZ na WC mistr chytil TBC, 

musí na RTG, EKG a EEG. 

Spojení ČSAO-ČVUT-OPBH- 

-ČSAD-FOK přerušilo se.  

RNDr. CSc. z ČVUT dá DKW SPZ ABT 25-50 do šrotu. 

Z ČSSR do MLR z ČVUT RNDr. musí chudák s ČSAD nebo s ČSD.  



Použitá a doporučená 

literatura 

 

• Jak si zlepšit paměť – Výběr Reader´s Digest 

• Jitka Suchá – Cvičení paměti pro každý věk 

• Hiršal, Grögerová – Co se slovy všechno poví 
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aneb Kuna nese nanuk 

www.treninkpameti.com 


