
Mozkový jogging 14 Bylinky a koření 
je dynamické cvičení aktivující kognitivní (poznávací) funkce. 
Cvičení vede ke zvýšení rychlosti vnímání, zlepšení koncen-
trace, udržení schopnosti logického usuzování a efektivního 

zpracování informací. 

Zdroj:  https://www.businessleaders.cz/2016/06/mozkovy-jogging-aneb-5-tipu-jak-nastartovat-
svou-myslivnu-na-plne-obratky/, inspirováno J. Bílková Kogni vní trénink pro tře  věk. 100 cvičení pro 
rozvoj koncentrace, krea vity, pamě  a verbálních dovednos . Grada Praha 2016, 248 s, R. Murgová Hospo-
dyňkám od A do Z, Profil Ostrava, 1988, 328 s. 

1. Princip „morgensternovské šifry“ spočívá v záměně části slov za slovo podobné 
či opačné. V následujících slovech vytvořených na principu „morgensternovské 
šifry“ odhalte původní slova. Hledejte názvy bylinek a koření: 

2. Která písmena jsou v textu nahrazena znaky §, & a Ω ? 
N§j&tar&í pí&§Ωno&  potvrzují, ž§ §gypťan§, Číňan§, Ř§kov§ a ŘíΩan§ znali koř§ní n§kolik 

&ícil§  př§d na&íΩ l§topočt§Ω. ŘíΩan§ koř§ní již p§&tovali. V zahrad§ l§g§ndárního, ho& naΩi 
pro&lav§n§ho, konzula Luculla &§ p§&tovalo n§kolik druhů koř§ní. 

V§ &tarov§ku a &tř§dov§ku bylo koř§ní vzácn§, pla lo &§ zlat§Ω a proto bylo do&tupn§ j§n 
vy&&íΩ vr&tváΩ. V roc§ 1755 vy&ly v §vrop§ první knihy o p§&tování a použi  Ωí&tních koř§nin, 
např. rozΩarýn, č§&n§k, cibul§, Ωat§řídou&ka, koriandr. Koř§ninaΩi j&ou nazývány různ§ čá&  
doΩácích n§bo tropických ro&tlin, kt§r§ přidáváΩ§ do potravin n§bo jíd§l pro zl§p&§ní chu , 
&travit§lno&  n§bo vzhl§du. 

Ωnoho koř§nin Ωá při &třídΩ§Ω použi  zdraví pro&p§&n§ účinky, ča&to Ωají i l§čiv§ účinky a po-
užívají &§ v§ farΩacii. Do jíd§l &§ přidávají koř§niny v Ωal§Ω Ωnož&tví tak, aby při&p§lo k pod-
poř§ či zvýrazn§n chu , nikoli k př§bi . 

N§jvýhodn§j&í j§ koř§n§ní nat§Ωi n§bo výhony (p§trž§lová, c§l§rová, pažitka, kopr, lib§č§k, cibu-
lov§ a č§&n§kov§ výhony) z§jΩ§na pro vy&oký ob&ah vitaΩínu C. 
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Zdroj:  autor 

3. Abeceda bylinek a koření. Napište co nejvíce názvů bylinek, koření a koření-
cích směsí, začínajících různými písmeny abecedy: 
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 ____________________________________________________________ 
Z/Ž __________________________________________________________ 
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Zdroj: h ps://www.istockphoto.com/vector/caraway-vector-hand-drawn-illustra on-set-isolated-spice-objec
-gm612643870-105579437, h ps://www.onlineomalovanky.cz/Omalovánky-koření.html; h ps://
myloview.cz/fototapeta-majoranka-graficky-cerna-bila-izolovany-skica-ilustracni-vektoru-c-510FFC7 

4. Pojmenujte česky koření na obrázcích a přiřaďte latinský název:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Dokreslete majoránku levou i pravou rukou: 

 

Pimpinella anisum 
Laurus nobilis 
Piper nigrum 
Foeniculum 
Eugenia caryophyllata 
Carum carvi 
Vanilla planifolia 
Myristica fragrans 
Pimenta dioica 
Capsicum 
Cinnamomum cassia 
Zingiber officinale 
Illicium verum 
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6. V tabulce jsou uvedeny názvy koření (sušené, mleté, drcené, 
drhnuté, celé) a tradičních českých zelených kuchyňských bylinek. Vyškrtejte co 
nejrychleji všechna koření. 

 
Kolik je názvů koření a kolik bylinek? _________________________________ 
 
7. Vymyslete co nejvíce slov z následujících skupin písmen:  
Y K B L A N I 
 
 
 
 
 
 
E K N Í Ř O 

hořčice dobromysl česnek mletý hřebíček bobkový list bazalka 

muškátový 
ořech jalovec plod badyán majoránka kurkuma petržel 

adžika yzop libeček koriandr mletý kopr pepř celý 

paprika sladká koriandr kari fenykl skořice celá kmín celý 

pažitka pepř mletý chilli muškátový květ anýz nové koření 

kmín drcený saturejka skořice mletá tymián zázvor mletý rozmarýn 


