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Kvíz 
Znáte dobře 

česká přísloví? 
  
 

Přísloví nás provázejí celý život, na-
cházíme v nich životní moudrost, vzpo-
mínáme, jak nás jimi rodiče či prarodiče 
častovali a jak nám někdy pěkně lezly na 
nervy. Nicméně – přísloví – jako ustálený 
stylizovaný výrok, jenž obsahuje obecně 
platné zásady nebo zkušenosti mravoučné 
povahy, jsou používány poměrně hojně. 
Smyslem přísloví je jakési morální pona-
učení, výstraha či pokárání, které nabylo 
platnosti věkem věků. 

Aktuálnosti nabylo v posledních něko-
lika letech, zejména jako malované hity 
Facebooku. Přinášíme vám proto ukázku 
některých z nich. Zkuste, zda je dokážete 
rozluštit.  
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Přiřaďte:  
A. Bez peněz do hospody nelez. 
B. Lež má krátké nohy. 
C. Když se dva perou, třetí se směje. 
D. Po bitvě je každý generál. 
E. Láska i hory přenáší. 
F. Tak dlouho se chodí se džbánem pro 

vodu, až se ucho utrhne. 
G. Tichá voda břehy mele. 
H. Stokrát nic umoří vola. 
I. Sytý hladovému nevěří. 
J. Co oči nevidí, to srdce nebolí. 
K. Kam čert nemůže, tam nastrčí žen-

skou. 
L. Mluviti stříbro, mlčeti zlato. 
M. Ranní ptáče dál doskáče. 
N. Jednooký mezi slepými král. 
O. Darovanému koni na zuby nehleď. 
P. Ráno moudřejší večera. 
Q. Kam nemůže slunce, musí lékař. 
R. Kdo jinému jámu kopá, sám do ní pa-

dá. 
S. Koho chleba jíš, toho píseň zpívej. 
T. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. 
 

Výsledky: 
1 – Q, 2 – I, 3 – B, 4 – O, 5 – L, 6 – R, 

7 – J, 8 – M, 9 – A, 10 – S, 11 – C, 12 – 
P, 13 – G, 14 – N, 15 – K, 16 – H, 17 – D, 
18 – E, 19 – F, 20 – T 
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