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RR0uHefinice
Každýu řádeku popisujeu nějakýu názevu filmuu čiu seriálu:u vu němžu aleu chybíu jednou
písmeno:u např0u třetíu řádeku přeložímeu jakou Obříu holubiu seu vracejí:u filmu seu ovšemu
jmenujeu Hobříu holubiu seu vracejí0u Tatou chybějícíu písmenau vezmemeu dou tajenky0u
Vychází)u křečeKu vu nočníu košili:u evau trOpíu hloupostí:u dObříu holubiu seu vracejí:u éŠu
případůumaJorauzemana:uzelEnáumíle:udívkaunaukoŠtěti:unesmrtelnáuTeta:upElíšky:u
obchodu nau koRze:u nau samotěu uu Lesa:u dokonalýu trIk:u hledáu seu Nemo:u teorieu
velkéhoutřesKuuUxuKOHuJEuŠTERLINK

RN0uHoplňovačka
Každéupodstatnéujménouvulegenděudoplňovačkyuseupojíusuněkterýmiuzupřídavnýchu
jmenuzvysokýz:uzstřednízuauznízkýzubnapř0uvysokáuškola:ustředníuškola:ualeuneunízkáu
školat0u Podleu toho:u seu kterýmiu zu těchtou přídavnýchu jmenu lzeu danéu podstatnéu
jménou smysluplněu spojit:u vybarvímeu příslušnéu spodní:u středníu nebou horníu políčkou
čiu jejichu kombinaciu bprou školuu tou jeu středníu au horníu políčkou zu trojicet0u Grafickyu
vyjdeutajenkauHUPOT0uPozn0uvrchuexistujeumístopisněujenuStředníuauVysoký:ualeuiu
spojeníuznízkýuvrchzudáváusmysl:uvuobouupřípadechuvyjdeuP0

Ré0uObrázky
Obrázkyupojmenujemeuauvšimnemeusi:užeuseuvšechnyučastouobjevujíuvupříslovích0u
Každéu příslovíu jeu symbolizovánou černýmu kolečkem:u odu nějžu vedouu čáryu ku
objektům:ukteréuseuvuněmuvyskytujíubnapř0uholuba:uvrabce:uhrstuaustřechuuspojujeu
příslovíu Lepšíu vrabecu vu hrsti:u nežliu holubu nau střešet0u Taktou naleznemeu potřebnáu
přísloví:umístouotazníkůudoplnímeuzajíce:uhůluaučlověka:uodunichžuvedouuspojniceuku
heslu0u Híkyu příslovímu Mnohou psů:u zajícovau smrtPu Kdou chceu psau bít:u hůlu siu najdePu
PesujeunejlepšíupřítelučlověkauzískámeufinálníuheslouPES0

R=0uText
Zukaždéuvětyuvyberemeutenuslovníudruh:ujehožuprvníchupětupísmenujeuobsaženouvu
jejímu prvnímu slově0u Zu prvníu větyu vezmemeu slovou HESLOu bprotožeu prvníu slovou jeu
zPodstatnézu Uu podstatnéu jménot:u zu druhéu větyu slovou JEu bprotožeu zSlovenskýzu Uu
slovesot0uZískávámeutextuHesloujeuobrovskéuauchlupatéuzvířeukteréužiloudávnoupředu
milionyuletuhurá0uHeslemujeutedyuslovouM;MUT0
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cjTzKolečka
NazprvnízpohledzmůžemezpřečístzvzřetízkuzkolečekztextzzapsanýzBraillovýmzpísmemOz
kterýz říkáz xHLEDEJz KOLúz ROTúCExTz Jez tedyz potřebaz kolečkyz nějakz točitTz Dález siz
všimnemeOz žez všechnaz kolaz jsouz ozubenáz az tedyOz točíRliz sez jednoOz budouz sez točitz
všechnaTz Kolečekz jez celkemz šestz velikostíOz nejmenšíz jez vz poloměruz šestkrátz menšíz
nežz největšíOz dalšíz jsouz pětkrátOz čtyřikrátOz třikrátz az dvakrátz menšíz nežz největšíz
kolečkoTz Tytoz poměryz platíz iz proz jejichz obvodyOz jakz jednodušez spočítámeTz TedyOz
otočíRliz sez největšíz koloz oz jednuz poziciOz ostatníz sez otočíz oz dvěOz třiOz čtyřiOz pětOz šestz
pozicTz Existujez právěz jednoz natočeníz prvníhoz kolaz "az tedyz všechz dalšíchHOz kdyz celáz
soustavazdávázsmysluplnýztextOzazsicezSDILIMzKODzúNOTúCETzKódemzjeztedyzslovoz
úNOTúCETz
PoznTz Totoz správnéz otočeníz lzez najítz az provéstz několikaz způsoby:z uvědomitz siOz žez
některéz polohyz nedávajíz platnéz písmenoz vz Brailloviz yz odhadnoutOz žez žádnéz koloz sez
neotočíz víckrátz nežz jednouz az tedyz všechnaz největšíz kolaz sez pohnouz právěz oz jednuz
poziciz "druház největšíz kolaz oz dvěz atdTHTz Přiz realizaciz jez potřebaz dátz pozorz naz toOz žez
každézlichézkolozseztočízjednímzsměremzazkaždézsudézopačnýmT

ccTzTvary
VzšifřezsizlzezvšimnoutzjistýchzpravidelnostíTzKaždýzobrazeczmázpoměrzstranz(:jzazjez
složenzzz pětizxvrstevxz "cožz jez dobřez vidětz uz pětiz čtvercůz vz soběz vz pravémz sloupciHTz
JednázsezozpohledzshoraznaztiskacízpísmenazvezzjednodušenémzfontuTzNejlépezsiztoz
lzezpředstavitzjakozvrstevnicezpísmenOzkterázsezsměremznahoruzzužujíTzPětzčtvercůzvz
sobězjeztedyzměkkézIOzČtyřizčtvercezvzsobězumístěnézvzlevézčástizvelkéhozobdélníkaz
pakzznázorňujízpohledzshoraznazpísmenozLTzVycházízZadejzhesloztymiánOzkódzjeztedyz
TYMIúNT

c(TzSlohovázpráce
Každýzzzřádkůzslohovkyzjeztvořemzdvěmazčástmiz"předzčárkouzazzazčárkouHTzKaždáz
takováz částz "většinouz větaHz pakz metaforickyz opisujez jednoz slovoz az toz takOz žez dvěz
slovaz ukrytáz vz jednomz řádkuz sez vždyz lišíz pouzez předponouz ZúyZÁTz Slovoz zz prvníz
částizřádkuzpředponuzmáOzslovozzzdruhézčástiznikolivTzNapříkladzstátzsezúčastníkemz
rychlostníz soutěžez "ZáVODNíKHOz jížz sez zúčastníz iz mokráz pohádkováz bytostz
"VODNíKHTz Posledníz řádekz pakz říkáOz jakz zz odhalenýchz slovz získatz písmenaTz Doz
tajenkyz vezmemez vždyz čtvrtéz písmenoz zez slovaz sz předponouz "xzaz čtyřixHOz kteréz jez
stejnéz jakoz druhéz písmenoz zez slovaz bezz předponyz "xneboz dvaxHTz Vyjdez hesloz
TROJKOLKúT
Všechnyz dvojice:z zachovatychovatOz zasedačkaysedačkaOz zaostřityostřitOz základkay
kladkaOz záhonyhonOz zastávkaystávkaOz zákrokykrokOz závodníkyvodníkOz zaujetíyujetíOz
záskokyskokOzzápočetypočetOzzáclonayclonaOzzasklítysklítOzzákazykazTz
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ZfSžf==ž===ž===ž===
Některéž skupinyž písmenž užž naž prvníž pohledž vypadajígž jakož byž vž nichž stačilož změnitž
páržpísmenžažvzniklažbyžzžnichžsmysluplnážslovažcidpreknacegžpomprsengazSžNavícgžvž
každémž slověž lzež naléztž písmenaž právěž jednéž zž předponž soustavyž SÁž cpikogž nanogž
miligž kilogž megaž atdSzgž až tož vež správnémž pořadíSž Pokudž siž vž každémž slověž tatož
písmenaž označímež až nahradímež jež písmenyž zž jinéž předponygž získámež validníž českéž
slovožcnapříkladžvežslověžpomprsengažzměnímežpísmenažmgžegžggžažnaždgžegžkgžažUž
podprsenkazSž Baždéž slovož námž teďž definujež změnuž zž jednéž předponyž cpůvodnízž naž
jinouž ctugž kteréž dáž smysluplnéž slovozgž tedyž jinýmiž slovyž početž nulgž kteréž musímež
přidatžnebožubratSžZměnažzžmegažnaždekaždefinuježodebránížpětižnulžcfž===ž===ž)óž
f=zSžTytožoperacežpostupněžaplikujemežnažnázevžšifryžcf==ž===ž===ž===zžažvždyžsiž
poznačímegž kolikž nulž aktuálníž číslož máSž Tajenkaž začínáž písmenemž Bgž protožež názevž
šifryžmážffžnulžažBžježjedenáctéžvžabeceděSžPokračuježOžc(>zgž8žc)ffzžatdSgžvycházíž
BO8žŠ2žTÁSÁ7ÁN5žT5RÁSMUgžtisícinažmážpředponužMÁLÁgžkódžježtedyžMÁLÁT5RÁSMUSSž
Všechnaž správnáž slovaJž kormidlož c(>zgž dřevokazž c)ffzgž chemikáliež c(Ozgž
podprsenkaž c)Tzgž omegaž c(fTzgž piškotž c)ffzgž deklaracež c(f=zgž deficitž c)f=zgž
onanovatž c)Ozgž cisternaž c(Ozgž impregnacež c(Tzgž plivátkož c)fZzgž dcerkaž c(fDzgž
šatstvožc)fDzgždemokraciežc(f+zgžperiskopžc)Dzgžmodelkažc(f=zgžškrtidložc)Ozgžgigantž
c(4zS

ZýSžTečkyžažslova
Všechnaž slovaž zž šifryž sež nějakž pojíž kž nějakémuž zež vzorůž českýž podstatnýchž jmenž
cpángž hradgž mužgž strojgž předsedagž soudcež Pž ženagž růžegž píseňgž kostž Pž městogž mořegž
kuřegž stavenízSž Stejněž takž můžemež vzoryž svázatž sž tečkamiž nahořeSž Použijemež
standardnížpořadígžvžprvnímžřádkužbudoužtečkyžoznačovatžmužskéžvzorygžvždruhémž
ženskéžažvežtřetímžstředníSžPředsedužažsoudcežvynechámegžjednakžsežmáložpoužívajíž
ažjednakžjsoužvžšifřežvyznačenižšeděS
Přiždalšímžzkoumánížježtřebažpřijítžnažtogžžežkaždéžslovožsežnepojížjenžsžjednímgžalež
dokoncežseždvěmažvzoryžcpravdagžobčasžjsoužvztahyžtrochužkostrbatézSžBaždéžslovož
čižslovnížspoojenížtedyžurčuježúsečkužmeziždvěmažtečkamigžnapřSžtrebuchetžspojujež
HR58ž až STROŠgž Poseidonž spojíž PÁNaž až MOŘ2Sž Baždýž řádekž taktož grafickyž vykreslíž
písmenoSžVyjdežZ582ŠžBO8žBUR2ž(žST5V2NÁgžheslemžježtedyžslovožBURNÁBS
Prvníž řádekž jež Zž Už orlojž cstrojž (ž městozgž radnicež cstaveníž (ž městozž až trebuchetž
cstroj(hradzgž dalšíž 5ž Už dvořanž cmužž (hradzgž Šternberkž cměstož (ž hradzgž krasavicež
cženaž (ž kostzž až zedníkž cmužž (ž stavenízgž dalšíž 8ž Už 9enátkyž cměstož (ž mořezgž králž
cpánž (ž hradzgž Bostž chradž (ž kostzgž sépiež ckostž (ž mořezž až starostaž cpánž (ž městozž
atdSž
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JS(hHory
Čtyřih panoramatah jsouh čtyřmih pohledyDh zeh čtyřh světovýchh stranDh nah jednoh pohoříDh
kteréh sehrozkládáhnahmřížceh:hxh:(hVhkaždémhpohleduhjehněkolikhhorizontů(hVždyhjeh
viděthnejvyššíhhorahshvlaječkouDhpodlehnížhlzehodvoditDhzhjakýchhsměrůhjsouhjednotlivéh
pohledyh zaznamenányh ah jakéhoh rozměruh celkovéh pohoříh je(h Dáleh sih všimnemeh osmih
skupinh písmenh podh každýmh pohledem(h Prvníh skupinah jeh vždyh jednopísmennáh áXžDh vh
dalšíchh jeh jižh písmenh více(h Veh druhýchh skupináchh seh ještěh písmenah veh všechh
pohledechhčastohopakujíDhprohdalšíhskupinyhužhtohplatíhméně(
Správnéh řešeníh spočíváh vh přiřazeníh písmenh vrcholkůmh áah zlomůmžh ah nakreslenímh
pohleduh seshoraDh čímžh vznikneh souvislýh texth vh mřížceh :h xh :(h Písmenah vrcholkůmh
přiřazujemehpodlehvýškyhahzlevahdoprava(hHorahshvlaječkouhmáhtedyhpísmenohXDhhoryh
oh ,jedenh centimer,h nižšíh pakh písmenah OIJT(h Pozn(h písmenah přiřadímeh ih ,údolím,Dh
,zlomům,hih,krajůmhhorizontů,DhprostěhvšemhbodůmDhkteréhsehnacházíhnahprůsečícíchh
centimetrovéhmřížky(
Texth pakh říkáRh Jeh zajimaveh zeh vh tomtoh textuh hesl_h jeh _ckolih hoh asih nah p_vnih po_ledh
_elzehvidet(hPěthpísmenhávrcholůžhvšakhnelzehviděthzehžádnéhsvětovéhstranyDhjdouhaleh
zhkontextuhjednoznačněhdomysletDhjsouhtohpísmenahOARHN(hShtěmitohasihmámehpodleh
mezitajenkyh pracovat(h Ačkolih tatoh písmenah nah panoramatechh přímoh nevidímeDh
dokážemeh určitDh jakh vysokýh jeh bodDh nah němžh seh nacházíh ánapř(h nah hornímh pravémh
obrázkuhjehpátýhvrcholhdruhéhohhorizontuhskrythzahhorizontemhprvnímDhjehalehjasnéDh
žehmáhvýškuh"ž(hKdyžhtatoh,chybějící,hpísmenahseřadímehpodlehvýškyDhzískámehslovoh
RAHNODhcožhjehsprávnéhheslo(
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FontcacbarvacpřipomínajícFacebookúcNavíccprávěcpísmenacAPcBPcCPcEPcFPcKcacOcjsoucoc
třic bodyc většíc nežc zbytekc písmenúc Jec třebac získatc něcoPc coc spojujec Facebookc ac
některécstátycsvětaúcProtožecvcpravidlechcsecpíšePcžecnenícpotřebacmítcnacFacebookuc
účetPc stačíc sec podívatc nac úvodníc stránkuc tétoc sociálníc sítěúc Pokudc nemámec jazykc
nastavenýc nac Englishc žUSzPc alec třebac češtinuPc jakc radíc názevc šifryPc naleznemec tamc
obrázekc sociálníc sítěPc několikc propojenýchc siluetc nac mapěc světaúc Každouc siluetuc
můžemec přiřaditc kec státuc zec zadáníc žkdec sec zhrubac nac mapěc světac nacházízúc Nyníc
postupněc beremec dvojicec státůc ac hledámec mezic nimic nejkratšíc cestuc vc tétoc sítiúc Tac
mácvždycdélkucgPc(PcUcnebocSPcrespektivecnavštívímecběhencníc(PcUPcScneboc)cstátyúc
Tadyc byc užc zkušenéc týmyc mohlac napadnoutc morseovkaúc Poslednímc krokemc jec
poznatekPc žec siluetyc jsouc dvouc druhůc hc mužskéc ac ženskéúc Přiřadímec ženámc čárkuc ac
mužůmctečkucacpřečtemecřešenícvcmorseověcabeceděchcKODcZNIcKYTICEú

