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Název Česká přísloví

Štítky ČCJ, papír, počítač, slovní zásoba, spojování, hledání

Úroveň B2, C1

Zadání

Přísloví je ustálený výrok, jenž obsahuje obecně platné zásady nebo zkušenosti mravoučné
povahy. Jejich podoba je podmíněna kulturním a jazykovým prostředím dané země.  Velice
často mají rýmovanou podobu. Vaším úkolem je nyní podívat se na následující části vět a
spojit je tak, aby dohromady tvořily česká přísloví. Pokud si nevíte rady, zadejte první část
věty do korpusu (https://kontext.korpus.cz).

1. Kam vítr, A. ani smrt nebere.
2. Co je šeptem, B. to srdce nebolí.
3. Co oči nevidí, C. tak si lehne.
4. Kdo jinému jámu kopá, D. to na jazyku.
5. Bližší košile E. sám do ní padá.
6. Co na srdci, F. to je čertem.
7. Jak si kdo ustele, G. tam plášť.
8. Kde nic není, H. než kabát.

1.___ 2.___ 3.___ 4.___ 5.___ 6.___ 7.___ 8.___

Dokázali byste odhadnout, co tato přísloví znamenají?

Slyšeli jste i jiná přísloví?
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