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1) 
Vrhač koulí těžkou práci má, 

klopýtne-li, zuby snadno 

postrádá. 

 

 

2) 
Kuchyně plná jídla, dům plný 

radosti. 

 

 

 

 

3) 
Ruka v ústech, sůl a kořínky. 

Tak léčí vesnický doktor 

bolavý krk! 

 

4) 
Těžko chodit z práce mlčky, 

když příběhů den napsal fúru. 

5) 
Když hrnec má dno hluboké a 

k večeři je čas, rychle poraď, 

co k snědku sežene kdo z nás. 

 

 

6) 
Studna byla daleko a pramen 

vyschl jako poušť. Kde nabrat  

síly, když není kde nabrat 

vody? 

 

 

7) 
Kdo se posilní ohnivou vodou, 

milostné písně zpívá 

plamenně. 

 

8) 
“To je ten nejpodivnější 

příběh, jaký jsem slyšel.” – “A 

já mu neuvěřím, ani když by 

ses létat naučil!” 

9) 
Lidé, kteří mluví příliš nahlas, 

poslouchají většinou jen sami 

sebe. 

 

 

10) 
Dvě tváře mají lidé, kteří říkají 

každý den něco jiného. Jak 

mají ale jejich přátelé vědět, 

kterými ústy promluví právě 

dnes? 

 

11) 
Učíme-li se nové věci, musíme 

něco vytrpět. Učíme-li se 

zpívat, pak trpí ostatní. 

 

12) 
Když vaří společně, druhý z 

nich ochutnává. Když vaří 

jeden, nají se oba. 
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13) 
Ten, kdo je v cizí zemi, se 

musí na vše ptát a vše dobře 

prozkoumat. 

 

14) 
Máme větší radost z hostů 

nebo z darů, které přinášejí? 

 

 

 

15) 
Když dítě hraje, zabaví se. 

Když si hraje kouzelník, zabaví 

ostatní. 

 

16) 
Rodiče nás krmili, když jsme 

ještě chodit neuměli. Teď 

krmíme my je, když už chodit 

nemohou. 

17) 
Je pravda, že nový rok přinese 

tolik nového, podle toho jak 

moc se oslaví? 

 

18) 
Tomu, kdo má dobré zboží, se 

jde těžko na trh, ale lehce 

domů. 

 

 

19) 
Kdo má pusu otevřenou pro 

sladkosti, musí ji otevírat i pro 

doktora. 

 

20) 
Život s přáteli je život s 

radostí. A život s radostí 

přináší nové přátele. 

21) 
Staří lidé spěchat nemohou, 

ale my můžeme přispěchat na 

pomoc jim. 

 

22) 
Že by nesli dárky pro 

příbuzné? Ale kdeže!  To jen 

pádí domů s tím, co kde 

pobrali! 

 

23) 
Z cizího se pije nejlépe! Zato 

vlastní pramen se nám zdá 

vysychat rychleji. 

 

24) 
Hledat dvojnásob pečlivě 

neznamená hledat na 

správném místě. 

 


