
Dnešní cvičení budou opět na procvičování dlouhodobé paměti a na procvičení 

kreativity. Všechna cvičení jsou lehká, jako vždy. 😊 

 

1. 16.2.1996 zemřel herec Miloš Kopecký. A vy máte dva úkoly. Rychle! 

spočítat kolik let uplynulo od jeho smrti. Dál vzpomínejte, ve kterých 

filmech, i televizních, jste ho viděli. 

 

2. Dlouho jsme si nezazpívali. Poznáte písničku podle ukázky? 

 

- dostal jsem šáteček, v každém rohu kvíteček a uprostřed z rozmarýny 

pěkný věneček … 

- žádnej neví, co je to železo, žádnej neví, co je kroužek … 

- nejsou všecky holky stejný, některá má voči černý … 

- počkej na mě, mé srdce, zastřelím ti zajíce, aby se ti zalíbila myslivecká 

čepice … 

- co jsem se nachodil, našlapal kamení, přec jsem tě nedostal moje, 

potěšení … 

- muzika hrála břinkala, moje ze všech nejmilejší plakala … 

- budu ťa pít, co budu žít, vínečko bílé … 

- jakpak nemám plakat, smutná naříkat, když tě vidím do vojenských 

šatů oblíkat … 

- jedna je červená, druhá je bílá, třetí kvete modře … 

- sekera je za dva zlatý a topůrko za tolar … 

- a teď už jsem veliká, musím chovat Pepíka … 

- vzpomeň ty si na ty časy, kdy jsme spolu husy pásli … 

 

3. Kdo je nebo co je, když se řekne např.  

Zlatá kaplička – Národní divadlo 

Královna detektivky 

Tekutý chléb 

Klid zbraní 

Bílý sport 

Živé stříbro 

Úřední šiml 

Krása bez závoje 



Poslové jara 

Prkna, která znamenají svět 

Pohádka mládí 

Sešívaní 

Sborná 

Šedý mor 

Za velkou louží 

Železný oř 

Ohnivá voda 

Kosmetička podlahových krytin 

Zkouška z dospělosti 

V Adamově rouše 

Železná lady 

Kam i císař pán chodil pěšky 

 

 

4. Dnes si vyzkoušíme jednoduchou paměťovou techniku, které si říká 

„Zapamatování pomocí příběhu“. Představte si, že si potřebujete 

zapamatovat 10 slov. Dáte si je do krátkého příběhu. Čím bude veselejší a 

nesmyslnější, tím lépe si ho zapamatujete. A tím i potřebná slova.   

 

Např. sluchátko, veverka, starost, průvodčí, podvod, krotitel, půvab, 

kohout, židle, stan – Řinčící sluchátko zvedla veverka. Starosti jí dělal 

průvodčí, který odhalil její podvod. Krotil ho půvabný kohout. Marně. 

Nakonec ho přivázal k židli a zavřel ve stanu. 

 

Napište krátký příběh, kde použijete slova: květina, muž, náhoda, 

leknutí, svoboda, králík, bláto, okno, návod, klavír. 


