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Kniha, kterou držíte v ruce, je určena komukoliv, kdo si chce zábavnou formou
procvičit mozek. Většina cvičení byla primárně připravována pro studenty univerzit třetího věku, kde sloužila jako krátká praktická zpestření při přednáškách
o psychologii. Pokud ale nespadáte do kategorie třetího věku, rozhodně ji nemusíte
odkládat či zahazovat. Naopak – v praxi to často vypadá tak, že tato cvičení řeší i děti
a vnoučata posluchačů univerzit třetího věku. Některá cvičení byla zase vytvořena
nejprve pro výběrovou aktivitu dětí na prvním stupni základní školy zaměřenou
na trénink kognitivních schopností, a teprve následně byla použita pro jiné věkové
kategorie, přičemž obě skupiny populace cvičení bavila a představovala pro ně výzvu. Jednoduše řešeno – knihu lze používat bez omezení věku. Třetí věk je v názvu
uveden proto, že většina cvičení byla prvotně připravena a používána právě pro tuto
cílovou skupinu.
Cvičení můžete procházet chronologicky, tak, jak následují za sebou, ale stejně
dobře si můžete vybrat jednu z kapitol, která vás nejvíc zajímá, a začít tam. Na začátku je uvedena koncentrace, protože soustředěná a zaměřená pozornost je vstupním
předpokladem pro všechny mentální aktivity, ale vzhledem k tomu, že zde předkládaná cvičení jsou na koncentraci velmi náročná, můžete je nechat na další fázi,
třeba až potrénujete svou koncentraci hrami a hříčkami s písmeny a slovy v kapitole
věnované verbálním dovednostem. Nebo si zcela jednoduše vyberte cvičení z kterékoli části, které vás zaujme, a poté zase další – a nechte se takto vést. Nejspíš vás
to takto bude nejvíc bavit.
Dojde-li k situaci, že vám některé cvičení vůbec nepůjde, nebude vás bavit nebo
vám nebude vyhovovat, netrapte se tím příliš dlouho a vyzkoušejte něco „z jiného
soudku“. Mezitím se cvičení na principu, který vám třeba neseděl, může „usadit“
a kdykoli se k němu lze znovu vrátit, až uznáte za vhodné. (Tím samozřejmě nechci
říci, že máte z každého cvičení vyplnit jen dva řádky, a protože se zrovna necítíte
nebo se vám nebude chtít pokračovat, necháte většinu cvičení nedodělanou. Právě
naopak – člověk potřebuje co nejvíce svých činností dokončit nebo alespoň vědomě
uzavřít, protože jinak je naše podvědomí bere jako nedokončený úkol.)
U mnohých cvičení po čase získáte cvik. Týká se to například přesmyček, které
vyžadují určitou mentální flexibilitu v práci s písmeny a jistou schopnost mentální
rotace (i když „pouze“ v prostoru 2D). Jakmile si tyto schopnosti trochu potrénujete,
bude pro vás řešení přesmyček hračka a bude vás bavit. U řady cvičení je nicméně
předpoklad určitých vstupních znalostí, ať už se to týká některých geografických
reálií u přesmyček či botanických znalostí (názvů rostlin) v případě skládání písmen z tabulky nebo ornitologických znalostí (názvů ptáků) u doplňování písmen
————————————————— 11 ———
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do tabulky. Vždy však bylo snahou zůstat u základních známých pojmů či názvů.
Vzhledem k tomu, že každé téma nemusí vyhovovat úplně každému, jsou některá
cvičení vypracována ve více tematických variacích, například přesmyčky, skrývačky,
doplňování písmen do posledních řádků tabulky apod.
Knihu mohou využít jednotlivci, ale stejně dobře lze řadu cvičení využít i ve skupině, ať už se jedná o přátele, rodinné akce, nebo zájmové skupiny. Budete-li pracovat
samostatně, budete mít na práci klid a nebude vás nikterak tížit srovnání s druhými,
ať už jde o prvenství v čase, správnost, nebo kupříkladu bohatost a originalita řešení
v kapitole zaměřené na trénink kreativity. Pokud víte, že výše uvedené vás stresuje, můžete raději pracovat sami. Ale pro mnohé představují tyto aktivity možnost
sdílení a sociálního kontaktu, ať už jde o prosté soutěžení v čase či ve správnosti,
nebo o výměnu nápadů z kapitoly věnované kreativitě. Zkušenosti ukazují, že v části
kapitoly věnované kreativitě, která se zaměřuje na generování nápadů, se skupina
zpravidla velmi dobře pobaví.
Kniha je určena jak vedoucím nejrůznějších zájmových skupin, tak i široké veřejnosti. Také proto jsou zde záměrně použity české termíny pro jednotlivé typy aktivit
a cvičení (např. přesmyčky versus anagramy apod.). Každý si může vybrat vhodná
cvičení pro sebe a postupovat podle svých potřeb a svého tempa.
Jak již bylo zmíněno, připravená cvičení mají prostřednictvím tréninku jednotlivých kognitivních funkcí sloužit k rozvoji a optimalizaci celkové mentální kondice
a mentálního tempa. V rámci kognitivních funkcí se cíleně zaměřujeme na koncentraci, kreativitu, verbální dovednosti a zčásti i paměť, přičemž největší prostor je
věnován právě verbálním aktivitám – hříčkám a cvičením s písmeny, slovy a jazykem.
Záměrem této knihy nebylo pokrýt celé spektrum kognitivních schopností, takže zde
nejsou cvičení zaměřená na trénink numerické logiky a prostorových schopností.
K tomuto tématu existuje řada zajímavé a specializované literatury. Stejně tak je tato
publikace zaměřena ryze prakticky, cílem je nabídnout širokou škálu konkrétních
cvičení. Hlubší teoretické souvislosti nabízí řada dostupné literatury.
Přeji všem čtenářům dobrou zábavu a výdrž při tréninku.
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Koncentrace I

Koncentrace I
Vyskytuje se v řádcích v tabulkách vlevo a vpravo stejný vzorec střídání malých
a velkých písmen?
Tabulka 1
1. dDDDdddDddDddddDdddDDDdD

rRRRrrrRrrRrrrrRrrrRRRrR

2. MmMMmMmMMMMMmMmmmM

NnNNnNnNNNNNnNnnnN

3. BBBbbBBbbbBBBBBBbBBBbBBbBB

PPPppPPpppPPPPPPpPPPpPPpPP

4. OUoUUuoUuuooOuoUooOooUoUOU EEeEEeeIiieeEieIeeEeeIeeIEI
5. FgfFFFFgggFggGfGggfFgFFFgFgfFF

JljJJJJlllJllLjLllJljJJJlJljLL

Tabulka 2
1. AaaAAAAaaaAaaaAAaAaAaaaAaa

OooOOOOoooOoooOooooOOoOoo

2. LllLllLLlLlLlllllllllLllllLlLlllLlLlLlllllL KkkKkkKKKkKkKkKkkkkkkkKkkK
lllllL
kkKkkKkkK
3. VvvVvVvVvVvVvvvvvVVVvvVvvvV

TttTtTtTtTtTtttttTTTttTtttT

4. SsSsSsSssSsSssssSsSssSsSsSsSssss

RrRrRrRrrRrRrrrrRrRrrRrRrRrRrrrr

5. ZzzZzZZZzZZzzzZzzZzzZzZzZzzZzZz ŽžžŽžŽŽŽžŽŽŽžŽŽŽŽŽŽžŽžžžžŽžŽ
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Vyhledejte v tabulkách číslice, čísla, písmena, slova či kombinace znaků dle instrukcí.
Čísla, slova či kombinace znaků se mohou nacházet i na pomezí dvou řádků –
tedy začínat na konci jednoho a pokračovat na začátku druhého.
Tabulka 1
1. Kolikrát se v tabulce vyskytuje číslo 526?
2. Kolikrát se v tabulce vyskytuje číslo 56?
3. Kolikrát se v tabulce vyskytují číslice 7 a 1?
656523656552656526565656536515346345648565646
543978952462389597886549763125789+77549756465
62137697583326457948625657+6457656576+8765753
247564526435478968412345749854394573478479467
5473652453546153514164543124365466541543541354
654354563486564358963541653655431538635264526
526526442454235412012255454256547578545576864
568763876857456767568763986987663654368543563
54167636565453489+965455656546565+98745646356
Tabulka 2
1. Kolikrát se v tabulce vyskytuje skupina písmen JB?
2. Kolikrát se v tabulce vyskytují písmena H a M?
3. Najděte v tabulce co nejvíc názvů českých řek (obousměrně).
JKSFSKLODRAILKFA§PIEKDHNJHFCNGHAPÚ§ŮKJ
UFDAVALSOFHDFJGHKGHHGOLJIZERAIKNMNJJB
EČVAŠJŮAIFJANMBFAOÝÍÁIKHŮUYTPÁÚIKJDKZK
HLHJŮIEHLJIHLAVAHBJEGKŮIASÁZAVAUGWIOH
UGUBECIVAROMKTGYOKAVATLVHUGPUHBKOYH
UJELIKOSTRAVICEEHYFEGHLSNEŽÁRKAAPOAVAT
OPÍ§AOPJKXOMORAVAUIXŮAIRJAKNRKLSZKHECI
LROÚGHIK§AKIHTEPLÁF§POHŘEQGALAWIKXQXL
OPREJUTEMJRKBDHBGPOIKDYJEMDBÚQOIKWMŽ
ENJHBECINŽULF
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Koncentrace II

Koncentrace III

Koncentrace III
Vyhledejte v tabulkách číslice, čísla, písmena, slova či kombinace znaků dle instrukcí.
Tabulka 1
1. Kolikrát se v tabulce vyskytují písmena M a N?
2. Kolikrát se v tabulce vyskytuje slabika PF?
3. Kolikrát se v tabulce vyskytuje písmeno Ů?
JAJFAMXBLGM,MHOAKNÉWPKFNKNFIEOKFJWNPI
PKFDPFLKKFKKLPFFMDJKEKFKOLFKJŮLFHKALKF
RFLNNFKLFM,FMFNKVL,KDL.MJEFJŮLJŮHKLRGM
KJDMPPFMFMKGGKJŮGFMN§NŮ§GLBNMKLŮKGŮL
KŮKLFGKILFKMPFŮKLKOŮKŮLVLLBKLBKGLKDŮK
GKNNLJOJJPNNBNMNNNNMGVGWFLJGHBSMDGH
JLGHNJVMAKLVFAFKPFVMCPFNFPFCBVJGTUHBV
VNVVMVNM§AIYDHJVN,LFFPVMBFIDDHIKFMDFM
WLMKLDESŮKKKDLIKDPFMLKXBHQGFLHFNBNXG
ŮEUFGHOE§J,XVMVM.VNJJPFMV.MKJPFPFKDPFM
KVJ§FVJFVFLVKFLMJPFLVJKPFJFVLFFJLAPFJMFK
§FJKJFLŮKVML§DJMVOPHJIFKJMBPFPFVMFLŮBJF
OJBFLBMFLBKJFKFLŮBKK,FBLSPMBLSŮKBGÚPÚ§B
LSLŮbbkVL,BMMKNLKCJMSFLPFMBBJNKLJMBNMX
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1. Kolikrát se v tabulce vyskytují číslice 7 a 9?
2. Kolikrát se v tabulce vyskytuje číslo 25?
3. Kolikrát se v tabulce vyskytuje číslo 12?
443548787852699856158798953148798523258548541
354687876345314878645263413546767464526137464
645434347626157948794512194489484512431249849
486543122169489846154124246594879456124526312
465985974526241231461449514124312465954945644
312431461549552616113123152664549459549454614
31232514651465116124112644+798798459465476459
845651695494615642113414494746446446516459645
461264514654951624315491549514654514651462461
54949154974945152+421651941526552646152465499
415495641541549684978446453214526654491854526
615243125265264112456454651432452652645265474
87852645745275484+54+44+5145526345526984+344
426844954121545269855
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Koncentrace III

Tabulka 2

Koncentrace IV

*

Koncentrace IV
Vyhledejte v tabulkách číslice, čísla, písmena, slova či kombinace znaků dle instrukcí.
Tabulka 1
1. Kolikrát se v tabulce vyskytuje číslice 5?
2. Kolikrát se v tabulce vyskytuje číslo 2014?
3. Kolikrát se v tabulce vyskytuje 0?
364134652014435523021256201456978564221010589
451201462476543101235431240141043142014510324
032104,104014951233714125220145200563207432352
7135,20427472014434202377137420140425342564725
620144651322014561204312465020145461234515610
230254301345555503452014650143021432310221421
365461201454104213210412315431042014231546501
352012306546514124014201456545016315463014156
451054320145215430141354315410420146514105460
151020145461054614014546014541042014601+46015
46+156415046150414520146401441564+01465105505
420141650461554016465201410461546152164154650
414696420510651042014961584961546154681006056
415064015461054135018152524823096265105836805
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1. Kolikrát se v tabulce vyskytuje slovo „pes“?
2. Jaké názvy zvířat jsou v tabulce ukryty a kolik jich tam je? (směrem dopředu
i dozadu; slovo „pes“ nepočítáme)
PIHAHJLUPESAJDCNŮDKJNMKLCMJALIKVNPESJK
LKVJQPLXZMLCMŮDKRŮTAMOFRHYUIGHCBDEJK
NEZEPIJPQOUHLKŮŇALFGEYDUEBJSKNEMKZSPY
TÁÝTRGEEJŮEDNEOEDIVPOLEJMLOKNEDPESDPA
HKCVKMLALJVIVJKJVLKEAZOKVAFIPIKAEEEPFUJ
VIEJKELEVVTELEEOEFVPFECVOIJU§EJLKJELEN§J
IKLAIVHEAEEHGVMEJHIEUWHEJGHQEFVFOUYHF
JVHCJHVOFEUSELEPESVJHJKAŮFJUŮOIUFOQIKJD
KJNEKCEIEYQHPESTOBHENJHEOEIBEGWEREHJKL
EAVŮLJ§BIQFBJHŮIKBHGSLŮNĚEGEINGCENRSQK
FJVNFJKŮZLEE§BIFEHPESKJFNVKLAEQKIAEIKFJ§
IJPESDAHEFAELKAJDEHORYSHUHJBBBVBCDAŮHI
KDHIEFHEDEKNPESHCJMEDJPESEMEDVĚDVJDAŮ
XJKCRÝVĚNÁKĚNADRGBHJJNŮDLŮCCÝSJNLŮNAM
LUHCÍJAZVÁP
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Koncentrace IV

Tabulka 2

