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1. Do každé skupiny doplň jedno chybějící slovo (v náležitém tvaru). 

 

a)  Koho _________ jíš, toho píseň zpívej. 

 Každý _________ je o dvou kůrkách.   Přiřaď charakteristiky:  

 Odříkaného _________ největší krajíc.  1. Něco zbytečně slibovat. 

        2. Překazit někomu plány,  

b)  Spal jako na _________.     předběhnout ho. 

 To je ________ na tvůj mlýn.   3. Necítit se dobře. 

 Umí vařit z ________.    4. Na každý problém existuje 

         několik úhlů pohledu. 

c)  Stav věci do jiného _________.   5. Pomohl s objasněním něčeho. 

 Vnesl do případu trochu _________.   6. Je v bezpečí. 

 Vrhá na věc špatné _________.   7. Umí z mála vytvořit mnoho. 

        8. Dívat se na věci z jiného úhlu 

d) _________ z něho strach.     pohledu. 

 _________ k čertu!     9. Přidává se k silnější straně, 

 _________ mu o život.     přechází k silnějším. 

 _________ do sebe.     10. Pustit se do něčeho bez  

 _________ mi z očí.      rozmýšlení. 

        11. Poslední skutek, dílo. 

e)  Být do ________.     12. Nemá to smysl. 

 Vzít někomu _________ z plachet.   13. Nejvíce láká to, co je 

 Kam _________, tam plášť.     zapovězeno. 

 Kdo seje _________, sklidí bouři. 

 Mluvit do _________. 

 

f) _________ jak ________. 

 _________ ve své kůži. 

 Komu _________ rady, tomu _________ pomoci. 
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g)  Úspěch mu stoupl do _________. 

 Mít v _________ piliny. 

 Vrhat se do něčeho po _________. 

 Nemá to _________ ani patu. 

 

h)  Labutí _________. 

 Opakovat stále stejnou _________. 

 To je stará _________. 

 

2. Co je špatně? Oprav rčení. 

 Podle nosa poznáš vrabce.  ………………….. 

 Věř a síla tvá tě uzdraví.  ………………….. 

 Pro pravdu se lidi berou.  ………………….. 

 Bez peněz nikam nelez.  ………………….. 

 Mluví jako noviny.   ………………….. 

 

3. Napiš alespoň jedno rčení nebo ustálené spojení slov, kde se nachází uvedené výrazy (v 

libovolném tvaru). 

kočka 

pravý 

levý 

ryba 

zabít 

 

 


