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SETKÁNÍ 8

Šifra 1 Prostředník 2 body 

  
rybí – 2 – dlouhé 
přivřu – 1 – na punčoše 
houby – 3 – židle  
průvodu – 4 – postele  
rodiny – 4 – v písku 
černá – 3 – zákona  
tahá za – 3 – dlouhé  
 

 

Řešení: Je třeba doplnit vždy slovo, které je s oběma výrazy na řádku spojeno. Ukáže 
se, že se vždy o část těla (prsty, oko, noha, čelo, hlava, ruka, vlasy). 
Vybereme-li pak označená písmena, dostaneme heslo ROHOVKA.. 
 

 

Šifra 2 Kroužky a čtverečky 2 body 

  

 

 

  8. 



 

Řešení: Stačí dát k sobě slova, která k sobě patří – představují vždy jeden „hranatý“ a 
jeden „kulatý“ předmět stejného typu: Dukát – tisícikoruna, pyramida – 
rotunda, křída – fix, válec – hranol, bábovka – srnčí hřbet, brána – terč, atlas 
– globus, sud – krabice. Dostaneme tak znaky Braillova písma, které dávají 
heslo PASTELKA. 
 

 

Šifra 3 Doprava třikrát jinak 3 body 

 
Kanoe, člun, koráb, tank, balón, auto, koloběžka, kolo, dvouplošník, surf, 
tramvaj, letadlová loď, parník, tryskáč, trajekt, autobus, helikoptéra, 
skateboard, kajak, rogalo, moped 
   

 

Řešení: 
Dopravní prostředky rozdělíme podle toho, zda jezdí po zemi, po vodě nebo 
létají vzduchem: 
Kanoe, člun, koráb, tank, balón, auto, koloběžka, kolo, dvouplošník, surf, 
tramvaj, letadlová loď, parník, tryskáč, trajekt, autobus, helikoptéra, 
skateboard, kajak, rogalo, moped 
Dostáváme tři skupiny, které odpovídají symbolům Morseovy abecedy, 
vodní dopravní prostředky jsou tečky, pozemní čárky a vzdušné oddělovače. 
Heslo je VOLANT. 

 

Šifra 4 Skládačka 3 body 

 

 
 
Střed je žlutý. 
 

 



 

Řešení: Pokud seskládáme kartičky k sobě do čtverce tak, že slova při sousedících 
stranách jsou opačná, dostaneme obrázek lodě. Heslo je LOĎ. 
 

 

Šifra 5 Povedená dcerunka 2 body 

 
 
Paní doktorko, já nevím, co mám s tou holkou dělat. Pořád někde lítá, jen se 
otočím, už je pryč a běhá kdovíkde. Tuhle si předcházela tomu mladýmu 
astronomovi, chodila celá v černém, on jí chtěl prý tajemnou a temnou. A 
ten románek s chemikem – ten byl hodně výbušný. Chlapíka ze železářství si 
přitáhla jak magnetem. Všichni elektrikáři z okolí se o ní perou. 
A jak ta je na sladké! Jakmile jen vytáhnu čokoládu a kousnu do ní, hned je 
v pokoji a vyčítá mi, že jí všechno sním. Ale kdybych uvařila něco dietního, 
k obědu ji nedostanu. 
 

 

Řešení: Je třeba najít to, co představuje dcerunka z textu. Asociace vedou na 
ENERGII: temná energie, chemická energie, magnetická energie, elektrická 
energie a energie v jídle. 
 

 

 


