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Baterie kognitivních cvičení – verze A 

Cvičení 1 

 

Ve sloupci vlevo se nacházejí planety seřazené 

podle jejich vzdálenosti od Slunce. U každé planety je 

zároveň její astronomická značka, která se používá pro 

zjednodušení zápisu. 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Níže jsou opakovaně za sebou zapsané značky planet ve správném pořadí. Na některá 

místa se však vloudily značky planet, které tam nepatří. Najdi je a vyškrtej.  
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Cvičení 2 

Pozorně poslouchej skloňování jednotlivých slov nejdříve v jednotném a potom 

v množném čísle. Jakmile uslyšíš v nějakém pádu vyskloňované jiné slovo, než bylo na 

začátku, zakřížkuj příslušné políčko v tabulce. Čísla označují pády. 

1. slovo 

j.č. 1 2 3 4 5 6 7 
mn.č. 1 2 3 4 5 6 7 

 

2. slovo 

j.č. 1 2 3 4 5 6 7 
mn.č. 1 2 3 4 5 6 7 

 

3. slovo 

j.č. 1 2 3 4 5 6 7 
mn.č. 1 2 3 4 5 6 7 

 

4. slovo 

j.č. 1 2 3 4 5 6 7 
mn.č. 1 2 3 4 5 6 7 
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5. slovo 

j.č. 1 2 3 4 5 6 7 
mn.č. 1 2 3 4 5 6 7 

 

6. slovo 

j.č. 1 2 3 4 5 6 7 
mn.č. 1 2 3 4 5 6 7 

 

7. slovo 

j.č. 1 2 3 4 5 6 7 
mn.č. 1 2 3 4 5 6 7 

 

8. slovo 

j.č. 1 2 3 4 5 6 7 
mn.č. 1 2 3 4 5 6 7 
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Cvičení 3 

V každém řádku se skrývá slovo. Najdeš ho tak, že využiješ čísla 2,4,3 (druhé písmeno, od 

něj odpočítáš čtvrté písmeno, pak od něj třetí písmeno a zase znovu). Napiš slovo, které 

objevíš, na řádek vedle věty. 

Moje obrázková hra. ______________ 

Je ve sféře s kometou. ______________ 

Opět topoly odlomí větrem. ______________ 

A sférou hudba zněla žánrová. ______________ 

V zimě dávám na polici svůj rýč. ______________ 

Zahrát dám to hlasem flétny ráda. ______________ 

Boky krabice tím nástrojem vyrazte. ______________ 

U tří jezer je ve vsi starší vinice, kde výčitky utopíš. ______________  

Jak dostat drama o bankovní mašince „Rok bláznivé opice“? ______________  

Nakresli tornádo jen podle mýtin, co taková zjitřená drnda do nitek orvala. 

______________ 
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Cvičení 4 

V každé řadě najdeš souhvězdí Kasiopea. Pokaždé se jedná o jiný typ obrázku. V první 

řadě jsou pouze nejjasnější hvězdy. V druhé i s obrázkem vkresleným do hvězd, ve třetí 

jsou vyznačené hranice souhvězdí, a čtvrtá a pátá řada se liší pouze množs tvím viditelných 

hvězd. 

V jednom obrázku v každé řadě chybí hvězda. Najdi, které obrázky to jsou a označ je. 
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Cvičení 5 

Následující otázky se zaměří na to, co si z vyplňování předešlých cvičení pamatuješ. Pokus 

se vzpomenout na následující informace:  

1) Ve cvičení 1 byly planety nahrazeny značkami a úkolem bylo vyškrtnout všechny 

ty, které tam podle pořadí nepatřily. Kde na stránce byl umístěn ukázkový seznam 

planet spolu se značkami? 

a) vlevo nahoře 

b) vpravo nahoře 

c) vlevo dole 

d) vpravo dole 

 

2) Vzpomeň si alespoň na 3 značky planet z cvičení 1 a nakresli je. 

 

 

 

3) Ve cvičení 2 jste poslouchali skloňování slov a zaznamenávali, když se do 

skloňování vloudilo jiné slovo než na začátku. Kolik slov (tedy kolik tabulek) cvičení 

obsahovalo? 

 

 

 

4) Vzpomeň si alespoň na 3 slova, která byla ve cvičení 2 skloňována, a napiš je. 

 

 

 

5) Ve cvičení 3 bylo úkolem hledat ve větách ukrytá slova podle daného pravidla. 

Toto pravidlo obsahovalo 3 čísla, která označovala, kolikáté písmenko si máš 

odpočítat. Jaká 3 čísla to byla? 

 

 

 

6) Jakým způsobem bylo ve cvičení 3 vyznačeno místo, kam jste psali rozluštěná 

slova? 

a) ohraničení rámečkem 

b) plná čára 

c) přerušovaná čára 

d) tečkovaná čára 

 

7) Ve cvičení 4 jste měli vždy označit ten obrázek v řadě, kde chyběla některá 

z hlavních hvězd jednoho souhvězdí. Kolik řad bylo v tomto cvičení?  
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Nakonec několik údajů o tobě 

Jméno: 

_________________________________ 

Příjmení: 

_________________________________ 

Datum narození: 

_________________________________ 

Dnešní datum: 

_________________________________ 

Pohlaví: 

 dívka 

 chlapec 

Třída: 

  6. 

  7. 

  8. 

  9. 
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Baterie kognitivních cvičení – verze B 

Cvičení 3 

V každém řádku se skrývá slovo. Najdeš ho tak, že využiješ čísla 3,5,2 (třetí písmeno, od 

něj odpočítáš páté písmeno, pak od něj druhé písmeno a zase znovu). Napiš slovo, které 

objevíš, na řádek u věty. 

1) Proud vody lili z konve. ______________________ 

2) Popisuješ gama pokus. ______________________ 

3) Ospalý vlk ani nemusel trhat. ______________________ 

4) Dobrotu lví možná přesně oceňuji. ______________________ 

5) Nehoda dobrého zálesáka moc trápí.  ______________________ 

6) Přijď, uvnitř se již mnozí lidé setkali. ______________________ 

7) Zápolí v oblékání o první místo a zláká Řehoře. ______________________ 

8) Rozšíří dnes aféru po traumatu, co zvědavý z útesu seběhl. ______________________ 

9) Bos našel buben v cele a černou vsí o sobotě se upsal tupě nad výtahem. 

       ______________________________ 

10) Mísy na tofu má stále tvarované, tak domaloval je, jak chtěl odhodlati se k divům. 

______________________________ 
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Cvičení 5 

Následující otázky se zaměří na to, co si z vyplňování předešlých otázek pamatuješ. Pokus 

se vzpomenout na následující informace: 

1) Ve cvičení 1 byly planety nahrazeny značkami a úkolem bylo vyškrtnout všechny 

ty, které tam podle pořadí nepatřily. Kde na stránce byl umístěn ukázkový seznam 

planet spolu se značkami? 

a) vlevo nahoře 

b) vpravo nahoře 

c) vlevo dole 

d) vpravo dole 

 

2) Vzpomeň si alespoň na 3 značky planet z cvičení 1 a nakresli je. 

 

 

 

3) Ve cvičení 2 jste poslouchali skloňování slov a zaznamenávali, když se do 

skloňování vloudilo jiné slovo než na začátku. Co bylo napsáno vlevo před každou 

tabulkou s pády? 

 

 

 

4) Vzpomeň si alespoň na 3 slova, která byla ve cvičení 2 skloňována, a napiš je. 

 

 

 

5) Ve cvičení 3 bylo úkolem hledat ve větách ukrytá slova podle daného pravidla. 

Toto pravidlo obsahovalo 3 čísla, která označovala, kolikáté písmenko s i máš 

odpočítat. Jaká 3 čísla to byla? 

 

 

 

6) Kolik vět celkem jste měli ve cvičení 3 za úkol rozluštit? 

 

 

 

7) Ve cvičení 4 jste měli vždy označit ten obrázek v řadě, kde chyběla některá 

z hlavních hvězd jednoho souhvězdí. Jaké souhvězdí to bylo? 

  



85 
 

Čtený podklad pro cvičení 2 

 
1) Pozice, pozice, pozici, pozici, pozice, pozici, policí 

Pozice, pozic, pozicím, pozice, police, pozicích, pozicemi 

2) Těžiště, kněžiště, těžišti, těžiště, kněžiště, těžišti, těžištěm 

Těžiště, těžišť, kněžištím, těžiště, těžiště, těžištích, těžišti 

3) Planeta, planety, planetě, planetu, luneto, planetě, planetou 

Planety, lunet, planetám, planety, lunety, planetách, planetami 

4) Ekliptika, ekliptiky, ekliptice, ekliptiku, ekliptiko, politice, politikou 

Ekliptiky, ekliptik, ekliptikám, ekliptiky, politiky, ekliptikách, ekliptikami 

5) Stálice, stolice, stolici, stálici, stálice, stálici, stolicí 

Stálice, stálic, stálicím, stálice, stolice, stálicích, stálicemi 

6) Rovina, roviny, rovině, novinu, rovino, rovině, rovinou 

Noviny, rovin, rovinám, roviny, roviny, rovinách, novinami 

7) Otáčení, otáčení, otáčení, otáčení, otáčení, otálení, otálením 

Otáčení, otáčení, otáčením, otálení, otáčení, otáčeních, otáčeními  

8) Astrolog, astrologa, astrologovi, astrologa, astronome, astrologovi, astrologem 

Astronomové, astrologů, astrologům, astrology, astrologové, astrolozích, astronomy 
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Původní podoba cvičení 5 
Cvičení 5 
  
Následující otázky se vztahují ke cvičení 3, kde bylo úkolem hledat ve větách ukrytá slova 

podle daného pravidla. Vzpomeň si na toto cvičení a pokus se vybavit si následující informace:  

 

1) Vzpomeň si na pravidlo pro nalezení skrytého slova. Byla to 3 čísla, která označovala, 
kolikáté písmenko si máš odpočítat. Jaká 3 čísla to byla?  

 

 
 

 

2) Jaké slovo se skrývalo v prvním řádku?  

 
 

 

 
3) V jednom řádku se skrývalo sloveso. Vzpomeneš si, jaké?  

 

 

 
 

4) Dva poslední řádky ukrývaly sousloví začínající stejným přídavným jménem. Byly to 

astronomická ……………………… a astronomická ………………………  
 

 

5) Vzpomeň si alespoň na 5 slov, která byla obsažena ve větách ještě před jejich rozluštěním. 

Jaká slova si vybavíš?  
 

 

 
 

6) Jakým způsobem bylo ve cvičení 3 vyznačeno místo, kam jsi psal/a rozluštěná slova?  

a) ohraničení rámečkem  

b) plná čára  

c) přerušovaná čára  

d) tečkovaná čára  
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Informovaný souhlas rodičů dětí, které se zúčastní výzkumného projektu 
 
 

Vážení rodiče, 
na katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci se společností 

CZ.NIC uskutečňujeme výzkumný projekt týkající se ověření efektivity online herní aplikace Tablexia 
pro žáky se specifickými poruchami učení (viz www.tablexia.cz). Projekt je realizován v rámci 
diplomové práce s názvem „Podpora kognitivního rozvoje dospívajících se specifickými poruchami 
učení“. 

Chtěli bychom Vás tímto požádat o účast Vašich dětí ve výzkumu. Výzkum proběhne v  období 
od (datum začátku sběru dat) do (datum konce sběru dat). Účastníci výzkumu budou rozděleni do 
dvou skupin. Jedna skupina se každý týden dvakrát v  průběhu školního vyučování sejde na 
půlhodinový trénink. Při něm budou děti pracovat na tabletech s aplikací Tablexia. Ta zahrnuje hry 
vyvinuté speciálně pro účely rozvoje schopností, které jsou u žáků s  poruchami učení oslabené. Na 
začátku a na konci výzkumu budou účastníci otestováni sérií cvičení zaměřených na jejich 
schopnosti, což bude také trvat cca 30-45 minut. Tohoto testování se zúčastní také druhá skupina, 
která na průběžný trénink mezitím docházet nebude. Po ukončení výzkumného projektu budou 
škole, jako projev díků za spolupráci, tablety zapůjčeny, aby je mohli žáci i nadále využívat.  

Informace získané ve výzkumu jsou považovány za důvěrné a zachází se s nimi tak jako s 
jinými důvěrnými informacemi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 
Přístup k podkladům mají jen řešitelé výzkumného úkolu. Veškeré získané údaje budou 
prezentovány tak, aby byla zajištěna anonymita účastníků projektu. Po jeho ukončení budou 
záznamy o dětech zlikvidovány. 

Rádi zodpovíme jakékoli Vaše dotazy a poskytneme Vám případné doplňující informace.  
 

S poděkováním 
 

Bc. Lucie Jungwirthová, email: JungwirthovaL@gmail.com  (řešitelka diplomové práce)  
PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D., email: lenka.krejcova@ff.cuni.cz (vedoucí diplomové práce)  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s podmínkami výzkumného úkolu, kterého se 

účastní moje dcera/můj syn, a že s touto účastí souhlasím: 
 

Jméno dítěte: ........................................................          
 

Dne: ............................. 
     

............................................................... 
       podpis rodiče 

 

 

 

 


