
Mozkový jogging 3    Kalendář 
Mozkový jogging je dynamické cvičení aktivující kognitivní 

(poznávací) funkce. Cvičení vede ke zvýšení rychlosti vnímání, 
zlepšení koncentrace, 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/; h
ps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-245 ; h
p://www.pranos�ka.cz/  

1. Doplňte dny (datumy) k významným dnům České republiky, jak je uvádí zá-
kon 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných 
dnech a o dnech pracovního klidu: 

__________ Den rodin,  

__________ Den vzdělanosti, 

__________ Památný den sokolstva,  

__________ Den válečných veteránů 

__________ Den přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě (NATO),  

__________ Den narození Jana Ámose Komenského,  

__________ Den památky obětí holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti,  

__________ Květnové povstání českého lidu,  

__________ Den památky Jana Palacha,  

__________ Den památky obětí vyhlazení obce Lidice,  

__________ Den hrdinů druhého odboje,  

__________ Den památky obětí komunistického režimu,  

__________ Mezinárodní den žen, 

__________ Den památky obětí vyhlazení terezínského rodinného tábora v Osvěti-
mi - Březince,  

Jsou významné dny dny pracovního klidu? 

2. Doplňte české pranostiky: 

V lednu mráz - těší nás; v lednu voda - věčná ________.  V únoru sníh a ___- v létě 
nanesou včely med. V březnu prach a v dubnu bláto - ___________ roste zlato. 
Mokrý _______přislibuje dobrou sklizeň. Mokrý máj - __________ ráj.  V červnu 
deštivo a ________způsobí rok neúrodný snadno. Co červenec neuvaří - _______ 
nedopeče. Když v srpnu moc _______, bude na sníh bohatá zima. Divoké husy na od-
letu - konec i _______ létu.  Bouřka v _____ třebas malá, sotva na to zima stálá. 
Když krtek v listopadu ryje, budou na _______létat komáři. Když ______ bystří, po 
vánocích jiskří.  
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Zdroj:  vlastní práce 

3. Skrývačky ukrývají názvy měsíců. Najděte je: 

Velký černý kačer venku plaval. ____________ 

Všichni byli pro si necky vyzkoušet. ____________ 

Stavební četa boří jen ruiny. ____________ 

Ze břehu vylézá říční rak. ____________ 

Na obrázku je vpředu bengálský tygr. ____________ 

Mnoho našli stop a důkazů o přítomnosti zvěře. ____________ 

Už vím, dobře, zen je označení pro odnož buddhismu. ____________ 

Podej prosím tužku, leží vedle denního harmonogramu. ____________ 

Na klikvě tence pípal ptáček. ____________ 

 

 

4. Odpovězte na následující zapeklité otázky: 

Je-li dnes neděle, jaký den bude za 5 dní? ____________ 

Je-li dnes čtvrtek, jaký den bude za 7 dní? ____________ 

Je-li dnes sobota, jaký den bude za 10 dní? ____________ 

Pokud byla včera sobota, jaký den bude za 10 dní? ____________ 

Pokud byl včera pátek, jaký den bude za 19 dní? ____________ 

Pokud bude zítra úterý, jaký den bude za 8 dní? ____________  

Pokud bude za 4 dny pátek, jaký den byl před 12 dny? ____________  

Pokud byl před 4 dny čtvrtek, jaký den bude za 8 dnů? ____________  

Pokud bylo před 2 dny pondělí, jaký den bude za 4 dny? ____________  
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Zdroj:   upraveno podle Herodek F, 2019: Trénování pamě� (TrPam_2019-88_Bonus-25_2019-06-03). Vojen-

ská akademie ve spolupráci s Českou společnos8 pro trénování pamě� a mozkový jogging, z. s.  

5. Verbální logika—napište co nejvíce slov na téma kalendář 

A - __________________________________________________________  

B - __________________________________________________________  

C - __________________________________________________________  

D - __________________________________________________________  

E - __________________________________________________________  

F - __________________________________________________________  

H - __________________________________________________________  

I - __________________________________________________________  

J - __________________________________________________________  

K - __________________________________________________________  

L - __________________________________________________________  

M - __________________________________________________________  

N - __________________________________________________________  

O - __________________________________________________________  

P - __________________________________________________________  

R - __________________________________________________________  

S - __________________________________________________________  

T - __________________________________________________________  

U - __________________________________________________________  

V - __________________________________________________________  

Z - __________________________________________________________  
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Zdroj:  vlastní práce; h
p://www.informacnik.cz/gamebook.pdf 

6. Rébusy a hádanky na téma kalendář    

A)                                                       B)                                    

 

 

 

 

C)  

 

                           

 

                                                                                  

F) 

 

 

I) Dvanáct panen v jedné posteli, a žádná na okraji. Co je to? 

J) Vyjmenujte 5 po sobě jdoucích dnů, jejichž název neobsahuje U ani K. 

K) Některé měsíce mají 31 dnů, kolik jich má 28 dnů. 

L) Čím je tomu více let, tím je to novější, čím je tomu méně let, tím je to starší. Co 
to je? 

M) Nejí to, nepije to, ve dne v noci chodí to. Co to je? 

N) Nevidíš to, neslyšíš to, a přece to letí. 

O) Denně to používáte, chcete po tom vždy to samé, ale odpověď je pokaždé jiná. Co 
to je? 

P) Obchází se srpem celou zem, nesekne do trávy tam ani sem. Co je to? 

R) Stojí buk uprostřed luk, na tom buku 12 suků, v každém suku 30 ptáků, a každý 
pták jinak zpívá. Co je to? 

EN 
EN 

SO 
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