
Nápověda: 
Pexe(1)o musít(2) vy(3)ešit, holt bez pr(4)ce nejsou ko(6)áče. I když někt(7)ré (5)vojice jsou (8) něm jak 
pát(9) kolo u vozu. 

Řešení: 

Pexeso

21.12. – Pexeso

Dvojice obrázků v pexesu spojuje vždy nějaké ustálené úsloví, přirovnání, přísloví či podobně. Také
si všimneme, že každé slovo, které jde ve spojení první, má jedno číslo v levém rohu, a každé druhé
má dvojici  číslic oddělených lomítkem. (Počítač pro usnadnění také sebrané karty ve dvojicích
správně vlevo a vpravo řadí.)

Levá čísla jsou všechna od 1 do 20 a určují pořadí dvojic. Pravá říkají, kolikáté písmenko z kolika
celkem  ve  slově  brát.  Druhá  z  číslic  je  tedy  pro  potvrzení  správného  pojmenování  a  ujištění
o principu. Mimo jiné pomocí ní poznáme, že obrázky je správné pojmenovat v prvním pádě, místo
toho, jak se v úsloví vyskytují.

1: co oči nevidí, to srdce nebolí SRDCE

2: lepší vrabec v hrsti, než holub na střeše HOLUB

3: řídké jako noty na buben BUBEN

4: vzít nohy na ramena RAMENA

5: méně než kapka v moři MOŘE

6: hřát si hada na prsou PRSA

7: rozumět něčemu jako koza petrželi PETRŽEL

8: sedí to jako prdel na hrnec HRNEC

9: je jako za groš kudla KUDLA

10: podobný jako vejce vejci VEJCE

11: padla kosa na kámen KÁMEN

12: kouká jako sůva z nudlí NUDLE

13: bez peněz do hospody nelez HOSPODA

14: kouká jako tele na nová vrata VRATA

15: neházej flintu do žita ŽITO

16: kam čert nemůže, nastrčí ženskou ŽENSKÁ

17: nešikovný jako slon v porcelánu PORCELÁN

18: bije to jako pěst na oko OKO

19: vidí to jako Hurvínek válku VÁLKA

20: platné jako mrtvému zimník ZIMNÍK

Mezitajenka  říká,  že  se  máme  soustředit  pouze  na  přísloví.  Po  vyškrtání  všech  přirovnání,
pořekadel, rčení a podobně zbudou pouze čísla 1, 2, 13, 15, 16, tedy DOPIS.
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