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1. a) např. VODA - sladká, pitná, termální, artéská, slaná, léčivá, dešťová, destilovaná, chlazená, 
průmyslová, minerální, teplá  užitková, znečištěná, pramenitá; SNÍH - přírodní, umělý, prachový, 
přemrzlý, nový, péřový, polární,  vlhký, mokrý, rozbředlý, navátý, starý; KAPKA - dešťová, krve, na-
děje; DÉŠŤ  - májový, prudký, jarní, letní, přívalový, vydatný, kyselý, mírný, drobný, železný, atd. 
    b) asociace: např. koryto - řeky, dlabané, přírodní; mlha - neproniknutelná, zabloudit, ranní; 
údolí - hluboké, procházka, krajina; vodopád - dovolená,  přírodní,  odpočinek;  pramen - říční,  
termální zřídlo, luční, skalní; náledí - městské,  úrazy,  posypané chodníky,  zima,  mráz;  přeháňky 
- prší, letní bouřka, kaluže, aprílové počasí; brod - chybí most,  královská jízda,  léto;  zátoka - 
léto, stany, tábor, šlapadla; přehrada - elektrárna,  hráz,  údolí,  zaplavený kostel;  vločka - sně-
hová koule, lyže, Ladovská zima; bouře - hromy, blesky, přívalový déšť,  pláštěnka 
2.  

3. Už se ten tálinskej rybník nahání, Teče voda 
proti vodě, Teče voda teče (cez Velecký majír), 
U studánky seděla … spatřila malou rybičku, jak 
polykala vodičku…, Nad stádem koní (Buty) …, 
Chajda … přišla velká voda, vzala chajdu ma-
lou…, My pluli dál a dál ...my pluli dál a dál tichou 
vodičkou …, Sladké mámení ...plout, kam vítr 
fouká, pryč od nudných vod a přístavů…, Co jste 
hasiči … my starý mazáci, máme pít vodu…, Ži-
vot je jen náhoda … život plyne jak voda …, Co 
je nejkrásnější ..krásná je zem a šplouchá na ní 
voda…, Modrá - Modrá je voda, kterou musíme 
pít…, Jarní tání … a pod břehem se voda objeví 
…, Voda voděnka, hladí oblázky…, A te Rehradi-
ce ... na pěkný rovině, teče tam voděnka dolů po 

dědině, je čistá…, Jez (Mládek) Na vodu už jezdím jenom s Vendou …, Praha Prčice … bez chleba a 
bez vody do cíle dorazím…, Modlitba za vodu ...Voda má rozpuštěné vlasy…, Tam za vodou v rákosí 
…, Voda živá .. ve mně navždy zůstává tvoje voda živá, uvnitř odpočívá.., Voda, čo ma drží nad vo-
dou…, Holka modrooká ... nesedávej u potoka, v potoce se voda točí… 
 
4. Molekula H2O, kapička <0,05 ml, kapka 0,05 ml, lžička 5 ml, lžíce 10 ml, frťan 20 ml, panák 50 
ml, hrnek 0,2 l, trojka 0,3 l, půllitr 0,5 l, tuplák 1 l, petka 1.5 l, petka 2 l, malá konev 5 l, kbelík 10 l, 
kanystr 20 l, kaluž 50 l, zahradní sud 200 l, 1 tuna 1 m3, zahradní bazén 15 m3, Arionova kašna 24 
m3, autocisterna 35 m3, požární nádrž 50 m3, Plumlov 5,56 mil. m3, Rožmberk 5,86 mil. m3, Máchovo 
jezero 6,78 mil. m3, Lipno 1 306 mil. m3, Orlík 716,5 mil. m3. 
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5. Řešení bludiště:  
 
6. Řešení úloh: Z velké nádoby naplní-
me menší nádobu až po okraj, tak tedy 
víme, že máme stav 7-0-2.  
Z menší nádoby přelijeme vodu  do vět-
ší, šestilitrové nádoby. Víme, že přelé-
váme pouze 2l. Stav je 7-2-0. A nyní 
nám chybí poslední krok, kdy z velké 
nádoby odlijeme množství potřebné pro 
naplnění nejmenší z trojice nádob. Tak-
že odlijeme 2l. 
Získáváme požadovaný stav 5-2-2. 
 
 
Zápis řešení:  
 9-0-0,  
 7-0-2,  
 7-2-0,  
 5-2-2 
 


