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Úvod

Drtivá většina rodičů k nám do Centra nadání chodí s před škol ními 

dětmi s požadavkem na pomoc s výběrem školy, menší část s prvo-

stup ňovými dětmi s požadavkem na změnu školy, úpravu výuky v rám-

ci třídy nebo školy a pro pomoc při přípravě na při jíma cí zkoušky. Jen 

opravdu minimum rodičů k nám chodí s dru ho stupňovými dětmi. 

Pokud už se tak stane, většinou chtějí po radit s výběrem střední školy. 

Nicméně i děti starší 10 let si občas rády zapřemýšlí a na chvíli opustí 

svět počítačových her. Je vel mi důležité zaměstnávat mozek jaké  ho koli 

věku, aby ne zakrněl.

Po vydání knihy Zábavná matematika a logika přišel nápad za-

měřit se taky na trochu starší děti – s trochu obtížnějšími za dáními. 

Knihu s rébusy jsem proto sestavil především jako inspirativ ní 

materiál pro pedagogy a rodiče hloubavých dětí, které baví přemýšlet. 

Obtížnost pomocí hvězdiček je orientační, mnohé úlohy lze re cyk lo-

vat a zadávat je dětem při mírných úpravách opakovaně. Některé úlohy 

je možné svěřit dětem, aby si je upravily samy a zadaly kamarádům 

nebo spolužákům. Doufám, že zájem o hádanky a hla volamy bude 

setrvalý a zre alizujeme společně slogan: 

Let’s make thinking great again. 
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Matka má tři dcery ve věku 4, 2 a 1 rok.  
Za 11 let bude součet jejich věku shodný  

s věkem jejich matky v tu dobu.  
Kolik let bylo matce, když porodila  

svou nejstarší dceru?
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Jaké písmeno je třetí před prvním písmenem před Q?

c)

a)

b)

M

K

L

d) N



6

)3

Co patří místo otazníku?
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Víte, že 100 dolarů můžete vyměnit za 3 000 Kč.  
200 Kč můžete vyměnit za 10 euro.  

Kolik dostanete euro, když máte 20 dolarů?
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Určete, co logicky nejvíce patří mezi zadané:
FIXA, PASTELKA, PROPISKA

c)

a)

b) KLÁVESNICE

MONITOR

OBRAZ f)

d)

e) PERO

PÍSMENO

BRAK

)

)



8

)

Co patří místo otazníku?
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