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Také jste již poznali, kdo z lidí èekajících na zastávce je pachatelem?   
Pokud ano, zkontrolujte si svùj úsudek na stranì 128.
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Jednoho dne v podveèer se mi na stole 
rozdrnèel telefon. Ozval se z nìj uvzlykaný 
ženský hlas, který mì žádal, abych co nejdøí-
ve pøijel k místnímu lesíku.

Na zastávce již stálo nìkolik lidí, kteøí èekali na poslední autobusový spoj jedoucí do 
okresního mìsta. Po chvilkovém, asi hodinovém pøemýšlení jsem pøišel na to, kdo z nich 
spáchal trestní èin.    

U lesíku na mì èekala pohledná mladá 
žena, která mi zaèala vyprávìt o trestném
èinu pøepadení, který na ni spáchal nezná-
mý muž v dlouhém kabátì.
 

Ženu jsem požádal, aby šla se mnou smìrem, 
který mi pøed chvílí ukázala. Již zdáli se mi 
zdálo, že cesta vede k blízké autobusové za-
stávce. Cestou jsme sbírali nalezené dùkazy.

Víte, pane strážmistøe, velice jsem se lekla.
Nikdy se mi nic podobného nestalo. Protože
jsem byla v šoku, všimla jsem si jen toho, 
že ten muž mìl klobouk, brýle a kabát.

Takže øíkáte, že jste mu do oblièeje 
nevidìla? Víte, jak byl starý?

Všechny nalezené dùkazy mi mou
 hypotézu pøímo i nepøímo potvrzují!
 Ano, pachatelem je samozøejmì... . 

ZASTÁVKA

Bohužel nevidìla, ale starý 
urèitì nebyl, protože mìl 
nejen velkou sílu, ale byl 
i dost mrštný!

U lesíku

Pøípad è. 1
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Najdìte mezi kulièkami dvanáct oválkù. Mùžete si pomoci tak, že 
oválky vybarvíte. 

128.
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Jaké jméno skrývá následující slovní høíèka?

130.

131.

Znáte jméno jednoho z nejznámìjší  šéfù organizovaného zloèinu v USA?
Ne? Spojte písmena  ve smìru šipky a jméno se vám ukáže!

A A

C

NL

O
P

E

A B C D E F G H I J K L

N O P Q R S T U V Y ZM



104104

143.

Pøiøaïte zvíøatùm vlastnosti, které jim lidé pøisuzují.

LIŠKA

VÈELA

OSEL

PÁV

ŠNEK

SOVA

SRNA

LEV

LSTIVOST

MOUDROST

PÝCHA

VLÁDCE

PLACHOST

PÍLE

TVRDOHLAVOST

POMALOST

PES

KOÈKA

VÌRNOST

FALEŠ



107107

145.

Èást slova je vždy nahrazeno obrázkem, jako napøíklad     EN, v sobì 
skrývá slovo SRPEN. Vyluštìná slova zapište do øádkù.

= .......................

= .......................

OPAD

PRA

= .......................LÓRA

= .......................

= .......................

= .......................= .......................

= .......................

= .......................     ICE

= .......................TOÈ

ÝNEK

BA

KA     NÍK

PA     NICE



JABLKO, HRUŠKA, ŠVESTKA, TØEŠEÒ, MRKEV, HROZEN.

SALÁT, MRKEV, ØEDKVIÈKA, BANÁN, PAPRIKA, RAJÈE.

KRÁVA, KOZA, KRÁLÍK, PRASE, SLEPICE, SLON.

KLEŠTÌ, KLADIVO, VIDLIÈKA, VRTAÈKA, PILKA, PILNÍK.

HRNEC, TALÍØ, VIDLIÈKA, HRNEÈEK, LŽIÈKA, VRTÁÈEK.

AUTO, KOLO, MOTORKA, LYŽE, SKÚTR, KOLOBÌŽKA.

STROM, KEØ, KONZERVA, HOUBA, BORÙVKA, KÁMEN.

PONORKA, HVÌZDA, SOUHVÌZDÍ, SLUNCE, PLANETA.   

Vyberte ze skupiny slov vždy jedno, které mezi ostatní nepatøí.

157.

Po vyškrtání všech písmen A a X zjistíte co je dùležité pro to, abyste si
mohli prohlížet své webové stránky.

158.
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