
FRAZÉMY 
Frazém = ustálené spojení slovních tvarů s vlastním významem. Jedná se 

například o sousloví, rčení, pořekadlo, přirovnání nebo přísloví. Často výrazně 

posunují původní význam slov směrem ke zcela jinému smyslu sdělení. 

 

1. Sestav správně zpřeházená přísloví: 

Kdo se bojí, má za tři.    _________________________ 

Mluviti stříbro, holé neštěstí.   _________________________ 

Práce kvapná, tomu se zelení.   _________________________ 

Kdo šetří, nesmí do lesa.    _________________________ 

Dvakrát měř, sám sobě škodí.   _________________________ 

Líná huba, mlčeti zlato.    _________________________ 

Bez práce, tak se z lesa ozývá.   _________________________ 

Komu se nelení, málo platná.   _________________________ 

Kdo pozdě chodí, jednou řež.   _________________________ 

Jak se do lesa volá, nejsou koláče.  _________________________ 

 

 

2. Přiřaď k následujícím rčením příslušné vlastnosti: 

kam ho postavíš, tam ho najdeš   ____________________   

má horkou krev     ____________________ 

je všemi mastmi mazaný    ____________________   

má zlaté ruce     ____________________ 

všechno mu padá z ruky    ____________________  

ani kuřeti neublíží     ____________________ 

čerti s ním šijí     ____________________  

pro krejcar by si nechal koleno vrtat  ____________________  

jedl vtipnou kaši     ____________________ 

 

 



3. Doplň správná přísloví: 

Při poklesu produktivity práce obyvatelstva na nulu projeví se totální nedostatek 

kruhového pečiva.  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Náraz akustických vln šířících se ze zdroje v lidském hrdle se odrazí od bariéry 

kompaktní hmoty a síla i kvalita zpětné vlny je adekvátní původnímu impulzu. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Striktní dodržování zásad občanského soužití vede k maximální délce pěšího 

transferu jednotlivce, který se tak chová. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Přenos informace od jedince s kalorickým deficitem k jedinci s kalorickou 

potřebou již saturovanou je blokován. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 

4. Co to znamená, když se řekne: 

Chytat lelky. 

Dostat čočku. 

Oxidovat. 

Dělat Zagorku. 

Držet se zuby nehty. 

Padnout někomu do oka. 

Polykat andělíčky. 

Držet jazyk za zuby. 

Mít nakoupeno. 

Vylámat si na něčem zuby. 

 



ŘEŠENÍ 
1. Sestav správně zpřeházená přísloví: 

Kdo se bojí, má za tři.    Kdo se bojí, nesmí do lesa.  

Mluviti stříbro, holé neštěstí.   Mluviti stříbro, mlčeti zlato. 

Práce kvapná, tomu se zelení.   Práce kvapná, málo platná. 

Kdo šetří, nesmí do lesa.    Kdo šetří, má za tři. 

Dvakrát měř, sám sobě škodí.   Dvakrát měř, jednou řež. 

Líná huba, mlčeti zlato.    Líná huba, holé neštěstí. 

Bez práce, tak se z lesa ozývá.   Bez práce nejsou koláče. 

Komu se nelení, málo platná.   Komu se nelení, tomu se zelení. 

Kdo pozdě chodí, jednou řež.   Kdo pozdě chodí, sám sobě škodí. 

Jak se do lesa volá, nejsou koláče.  Jak se do lesa volá, tak se z lesa 

ozývá. 

 

2. Přiřaď k následujícím rčením příslušné vlastnosti: 

kam ho postavíš, tam ho najdeš  neprůbojný    

má horkou krev    vznětlivý  

je všemi mastmi mazaný   vychytralý      

má zlaté ruce    šikovný 

všechno mu padá z ruky   nešikovný   

ani kuřeti neublíží    dobrák 

čerti s ním šijí    nepokojný      

pro krejcar by si nechal koleno vrtat lakomý      

jedl vtipnou kaši    vtipný 

 
 
 
 
 



3. Doplň správná přísloví: 

Při poklesu produktivity práce obyvatelstva na nulu projeví se totální nedostatek 

kruhového pečiva.  Bez práce nejsou koláče. 

 

Náraz akustických vln šířících se ze zdroje v lidském hrdle se odrazí od bariéry 

kompaktní hmoty a síla i kvalita zpětné vlny je adekvátní původnímu impulzu. 

Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. 

 

Striktní dodržování zásad občanského soužití vede k maximální délce pěšího 

transferu jednotlivce, který se tak chová.   S poctivostí nejdál dojdeš. 

 

Přenos informace od jedince s kalorickým deficitem k jedinci s kalorickou 

potřebou již saturovanou je blokován.  Sytý hladovému nevěří. 
 
 
 
4. Co to znamená, když se řekne: 

Chytat lelky.   Lenošit. 

Dostat čočku.   Dostat vynadáno/namláceno. 

Oxidovat.    Obtěžovat. 

Dělat Zagorku.   Vymlouvat se, dělat drahoty. 

Držet se zuby nehty.  Držet se za každou cenu. 

Padnout někomu do oka.  Zalíbit se někomu.  

Polykat andělíčky.   Topit se. 

Držet jazyk za zuby.  Nic neprozradit. 

Mít nakoupeno.   Být opilý. 

Vylámat si na něčem zuby. Být neúspěšný/ práce se nezdařila.  

 
 
 
 
 
 
 


