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Více o projektu „Pomůžu jak můžu“:

https://www.pomuzujakmuzu.cz/ 

E-mail: info@pomuzujakmuzu.cz

Místo předmluvy...

Tahle e-kniha vznikla ze dvou hlavních důvodů – jednak jsme za

dobu existence Jazykového koutku vypozorovaly sílící zájem 

o testování vlastních jazykových znalostí v nejrůznějších kvízech,

soutěžích a dalších příležitostech k tomu určených, jednak se už

poněkolikáté zapojujeme do podpory veřejné jídelny 

v jemenském hlavním městě Sanaa, kterou roku 2019 zřídila

Čecho-Jemenka Sabina Addailmy. Každý den zde spolu s dalšími

dobrovolníky vaří pro ty, kteří jsou hladem ohroženi na životě. 

Částkou 200 Kč jste pomohli nasytit až 10 osob v zemi, kde již od

roku 1945 panuje nejhorší humanitární krize na světě, o které se

ale v současnosti už skoro nemluví....

Dlouhodobá sbírka na podporu veřejné jídelny v Jemenu

Děkujeme a  přejeme příjemné luštění!
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NÁHLE
D

1 Která česká města se skrývají za německými
názvy?

2

Reichenberg

Ostrau 

Königgratz

Budweis

Iglau

Brüx

Aussig

Brünn

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

A) České Budějovice

B) Brno

C) Jihlava

D) Ústí nad Labem

E) Ostrava

F) Most

G) Hradec Králové

H) Liberec

Zjistěte, jak se turecky řeknou barvy!
Možná vám pomůže naše spojovačka...

yeşil kart

Beyaz Rusya

kara borsa

Pembe panter 

Kırmızı cüce

1.

2.

3.

4.

5.

A) Růžový panter

B) Bělorusko

C) černý trh

D) Červený trpaslík

E) zelená karta

zelený:

růžový:

bílý:

černý:

červený:
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Uhodnete český ekvivalent idiomu?

NÁHLE
D

Rumunsky: du-te plimbă ursul, doslova „jdi si vyvenčit medvěda“

A) vypadni

B) umyj se

C) jdi s kůží na trh

Maďarsky: bundás kenyér, doslova „chléb v kožichu“

A) slon v porcelánu

B) chleba ve vajíčku

C) ruka v rukávě

3

Řecky: το μαλλί της γριάς, doslova „stařenčiny vlasy“

A) cukrová vata

B) babí léto

C) chmýří z pampelišky

Polsky: czuć do kogoś miętę, doslova „cítit k někomu mátu“

A) cítit k někomu odpor

B) mít z někoho smíšené pocity

C) cítit k někomu silnou přitažlivost

Dánsky: at have tømmermænd, doslova „mít tesaře“

A) mít kocovinu

B) mít kliku

C) mít pravdu

Španělsky: dejar con el paquete, doslova „opustit s balíčkem“

A) něco ukrást

B) opustit těhotnou ženu

C) nakazit pohlavní chorobou
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